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Szerkesztői gondolat
Kedves Olvasónk!
Már második alkalom, hogy szerkesztőségi munkánk középpontjába
a család került. Körbejártuk az aktuális témákat, megkeresve hozzá a
környékünkön élő szolgáltatókat, üzleteket. Majd izgatottan készültünk a tavaszt köszöntő Családinfó megjelenésére, a nyomdából frissen érkezett újság kézbevételére, belelapozására...
Fogadja figyelemmel, érdeklődéssel! Tartalmából olyan témák kerülnek ki, amik a családok mindennapjait meghatározzák, legyen szó
ünnepről, gyermeknevelésről, egészségről, divatról, autóról, technikai
megoldásokról, pénztárcánkat befolyásoló gazdasági ügyekről, gasztronómiáról, játékról.
Bízunk benne, hogy az egyre többet szabad levegőn, napsütésben eltöltött idő mellett, jut idő az olvasásra. Igyekeztünk úgy összeállítani
magazinunkat, hogy a közelgő húsvéthoz, a tavaszi szünidő eltöltéséhez is tudjunk hasznos tanácsokkal, információkkal szolgálni.

Kívánunk minden kedves olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepeket!
a szerkesztőség nevében:
Zakar László felelős kiadó
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„Hogyan mondjam
el Neked…?”

Sokszor kerülünk olyan helyzetbe életünk során, amikor nehéz
kimondanunk, elmondanunk bizonyos dolgokat a másiknak.
Lehetnek ezek a gondolatok az iskolával, tanulással kapcsolatosak is.

Gy

ermekként: „Egész úton hazafelé azon gondolkodám…”, s kiegészíthetném: „De nehéz az iskolatáska…”, ha az egyébként sem könnyű
táskában rossz jegy lapul, vállamon pedig a teher, mit fog hozzá szólni
anyu és apu?
Pedagógusként: „könnyű” helyzetben vagyok, mert tudom, miért és hogyan kell és lehet egy pedagógusnak mérni és értékelni a jelenlegi iskolarendszerben. Tudom, hogy egy jegy pillanatnyi felkészültséget, lelkiállapotot mutat. Soha nem is szoktam egyetlen osztályzatból messzemenő
következtetéseket levonni, de sajnos azzal is tisztában vagyok, nem minden kollégám gondolkodik így.
Szülőként: nehéz helyzetben vagyok magam is. Megerősítést kell adnom
arra, hogy ki tudja javítani, hogy ez semmit nem jelent majd, amikor felnőtt lesz. Sokkal fontosabb Ő, a Gyermekem annál, semhogy megrójam,
miközben tudom, ezek alapján kapja jegyeit a bizonyítványába, amelyeket majd összehasonlítgatnak az osztálytársakkal, és amelyek alapján továbbtanulhat... Igyekszem segíteni a hiányosságok pótlásában, ami nem
is olyan könnyű, amikor már századjára próbálja az ember elmagyarázni
a dolgot, a gyerek meg nem „akarja” megérteni. Kedves gyermekpszichológus ismerősöm szavai csengenek ilyenkor a fülemben: „A gyermek
nem azért nem érti, hogy minket bosszantson! Neki sokkal rosszabb, s
ha rajta múlna, már rég túl lennénk a dolgon.” Logikusan hangzik, igaz,

kedves Szülőtársaim? Remélem, hozzám hasonlóan Önöknek is segít ez a
mondat, amikor már kezdik elveszíteni a türelmüket!
Szerencse, ha egyszeri rossz jegyről van szó. A gyakran hazacipelt rossz
osztályzat azonban olyan súlyosan rombolhatja gyermekünk önbecsülését, ha nem megfelelően fogadjuk, hogy egész életére kihathat. Elveszítheti önbizalmát, egyúttal nyitottságát és kíváncsiságát is, zárkózottá, felnőttként pedig céltalanná válhat. Igyekezzünk egymástól elválasztani a
teljesítményt és az érzelmeket! Vegyük le annak a stressznek a súlyát
gyermekünkről, hogy félnie kelljen a reakciónktól! Éppen elég megfelelnie az iskolában. Erősítsük benne mindazt, amiben ügyes, így könnyebben meg tudja oldani azokat a feladatokat is, amik nehezebben mennek.
Tanfolyamaimon tapasztalom, hogy sokan már az alsó tagozatos kisgyermekek közül is nehezen lazítanak. Az izmokban tárolódó feszültségek
kioldhatók kötetlen, mozgásos játékokkal és tudatos relaxációkkal, amelyeket már alsó tagozatos korban megtanulhat gyermekünk, s önállóan
végezhet. A relaxáció nemcsak lelki, hanem testi egészségét is szolgálja,
segíti a könnyebb tanulást, az egészséges önértékelés megtartását.
Hartyániné Barta Judit tanár
gyermekagykontroll- és tanulásmódszertan-oktató
www.langelme.hu
Családinfó Magazin | 2016. március
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Sok szülőnek fejtörést
okoz, hogy óvoda után
melyik iskolába
írassa be a gyermekét .
Milyen speciális
osztályt, szakkört
válasszon a számára?
És bírni fogja-e a
csemete a terhelést?
Ezekhez a kérdésekhez
szeretnénk egy kis
segítséget nyújtani.
Tavaszi számunkban
bemutatunk három
kecskeméti általános
iskolát.

Corvin Mátyás Általános Iskola
(Kecskemét, Mátyás király körút 46.)

Az iskola Tehetségpont, 3 éve megkapták az ökoiskola címet és referencia iskolaként gyakorló
tanításra fogadják a pályakezdőket.

H

árom nevelő-oktató program válaszható. A két tanítási nyelvű osztályba kiváló képességű
gyermekek jelentkezését várják. Túljelentkezés, esetén bemeneti mérés dönt a csoportba kerülésről.
Heti 5 órában tanulnak angolul, valamint kommunikációs órán anyanyelvi angol tanár foglalkozik
velük, felső tagozattól több tantárgyat angol nyelven sajátítanak el. Nyolcadik végén középfokú B2
nyelvvizsga szintjére jutnak el a tanulók.
Emelt angolon egy B1 (alap) szintű nyelvi kompetenciát érnek el. Az iskola megszervezi a nyelvvizsgákat és a sikeres vizsgák díját visszafizeti.
A számítástechnikai programon első osztálytól kezdve intenzíven használják a számítástechnikai
és az információs- kommunikációs technológiai eszközöket.
Alsó tagozaton egésznapos iskolarendszert biztosítanak. A sakk 3. évfolyamon része a tantervnek.
Ingyenes tanórán kívüli foglalkozások pl.: citera, kosárlabda, zöldkör. Költségtérítéses foglalkozások: modern tánc, karate, sítábor, stb. Iskola épületében biztosítottak zeneiskolai foglalkozások.
Bemutatkozik az iskola: 2016. március 21. 17:00
Játékos foglalkozás leendő elsősöknek: 2016. április 09. 09:30.

Széchenyivárosi A. J. Általános Iskola Lánchíd Utcai
Sport Általános Iskolája (Kecskemét Lánchíd u. 18.)

I

„ lyen iskolát el sem lehet képzelni, Meseországban élek!”- mondta az egyik diák. 1979-ben épült
a MOB által támogatott sportiskola. A megyében ez az egy köznevelési sportiskola működik. Akkreditált kiváló Tehetségpont és Mentoráló Intézmény. Mottójuk: „Ép testben, ép lélek.” Törekednek
a test, a lélek és a szellem egységben nevelésére. Minden évfolyamban egy osztályt sportutánpótlásnak nevelnek. Választható sportágak: atlétika, lány torna, fiú kézilabda, úszás, vízilabda, birkózás. A beiskolázás képességméréssel történik, és nincs körzethez kötve. A mindennapos testnevelés órákkal céljuk, hogy a mozgás életforma legyen.
Másik specialitásuk a zenei nevelés: furulya, kórus első osztálytól kezdve. Éneklő Ifjúság
kórustalálkozó megrendezése.
Első osztálytól kezdve van idegen nyelv oktatás. Iskolaotthonos oktatás családias légkörben.
Változatos versenyek, pl.: Tapsifüles, Mozgó Diák Prezentációkészítő Verseny. A gyerekek játékba
integrált tanulással, sokoldalú készség- és személyiségfejlesztésben részesülnek.
Kézműves foglalkozás a leendő első osztályosok és szüleik részére: 2016. március 21. 15:00
Gólyatábor: 2016. június 21. és 22. 14-17 óráig

Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Kecskemét Alkony u. 11.)

A

Hogyan
Tovább
Óvoda
után

z iskola az értékközvetítő és a képességfejlesztő oktatást képviseli. Pedagógia programjukban
vallják, hogy a rájuk bízott gyermek maga az érték és ennek szellemében egy szeretetteljes légkört
teremtenek, ahol a diák, a szülő és a pedagógus közösen egy célért dolgozik. A szülőkkel való kapcsolattartás egyik fontos eszköze az elektronikus napló, melyet elsőként vezetett be az iskola a város általános iskolái közül.
Sajátosság az óvodaiskola program, amely segíti a gyermek átállását az iskolai rendszerre. Kínálnak még városi beiskolázással német nemzetiségi és német két tanítási nyelvű oktatási lehetőséget
a gyermekeknek. A harmadik osztályuk a matematika és az informatika emelt óraszámra épül. Elsőtől megnövelt matematika, harmadiktól pedig informatika tanítás. A sakk beépült a tantervbe, ezzel fejlesztik a logikai gondolkodást. ECDL Start vizsga letételére van lehetőség felső tagozatban.
Amellett, hogy akkreditált Tehetségpont és referencia intézmény az iskola, 2012-től a Katona József
Megyei Könyvtár Fiókkönyvtárával is gazdagodott az intézmény. Hagyományok például: Gyermekszínjátszók Regionális Találkozója, Octoberfest, Játszva gondolkodj vetélkedő. A 2015/16-os tanévtől újonnan épült játszótérrel és műfüves pályával várják a gyerekeket.
Varga Nóra Viktória
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Kedves Gyerekek!

A zsiráfok nyaka összetekeredett. Keressétek meg hányas számú nyakhoz melyik betűjellel jelölt fej tartozik! Ha bekülditek szerkesztőségünk címére a helyes megfejtést, áprilisban részt vehettek sorsolásunkon, ahol a Kecskeméti Rajzfilmstúdió mese DVD ajándékait nyerhetitek meg. Beküldési határidő: 2016.03.31.
Cím: Családinfó szerkesztősége 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17.

Számítógép szerviz és értékesítés
Kecskeméten és vonzáskörzetében házhoz megyek!

Ha már mindent megpróbált,
hívjon!!!

Számítógépek, laptopok, nyomtatók, monitorok javítása, bővítése.
Használt márkás számítógépek, monitorok, laptopok, nyomtatók értékesítése 1 ill. 2 év garanciával.
Vezetékes és vezeték nélküli Internet kiépítése, hálózatok tervezése és kivitelezése.
Vírusirtás, egyedi PC-k védelme, kisvállalati rendszerek javítása, karbantartása, távfelügyelete.

Használt számítógépek már 15.000 Ft-tól kaphatók.
Antalfalvi Zoltán Tel.: 30/958-9139
Családinfó Magazin | 2016. március
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A kecskemétiek
megérdemelnének egy nemzeti
színházAt

• Mennyiben lett sokrétűbb a mostani igazgatói munkája a régebbi színészi, rendezői feladataihoz viszonyítva?
Mindenben megváltozott. Bács-Kiskun megye legnagyobb színházáról van szó,
évi 13-17 bemutatóval működünk. Az első időszak nagyon nehéz volt. Számtalanszor dolgoztam éjszakába nyúlóan. A mai napig, nap mint nap tanulok. Nem lehet színházigazgatónak születni. Már gyermekszínészként is
olyan nagy mester szerettem volna lenni, mint Gróf Laci bácsi a nagyváradi színház egykori igazgatója. Vágytam rá, hogy egyszer majd színházat vezessek. Számomra mindig természetes volt a színházi világ, hiszen ott nőttem fel.
• Mennyire nehéz feladat egy nagy színházi társulatot összetartani?
Mindennek megvan a maga szépsége és a nehézsége is. Amikor
Kecskemétre kerültem, örököltem egy társulatot. Az első évben még
ismerkedtünk egymással, próbálgattuk hogyan megy a közös munka. Most már büszkén vallom magaménak, szerintem az ország
egyik legkiválóbb társulatát.
• Mi alapján jön létre egy évad repertoárja?
Van erre egy művészeti tanácsunk. Nagy örömömre szolgál,
hogy ennek már Rusznyák Gábor főrendezőnk is tagja. Szeretek velük együtt előre gondolkodni. Az elképzeléseim középpontjában mindig a színész áll. Az a lényeg, hogy a társulat hogyan tud fejlődni, a vezetőszínészeknek újabb és újabb kihívásokat biztosítsunk, amelyek által fejlődni tudnak és sikereket
érhetnek el.
• Kecskeméten nagyon nagy siker volt a Páratlan páros 1., 2.
Szegeden is vendégszerepeltek vele. Melyik eddigi darabjában
játszott a legszívesebben? Van-e vágyott álomszerepe?
A Páratlan páros egy különleges darab. A Madách Színházban 30 évig játszottuk, és játsszuk ma is, rendeztem Bécsben
és Nagyváradon is. Nagyon szerencsés helyzetben voltam az
egész pályám során. Általában 5-7 bemutatóm volt évadonként,
így nem kellett gondolkoznom, hogy milyen szerepet szeretnék
még eljátszani. Soha nem voltam beskatulyázva egy karaktertípusnak. Játszottam zenés darabban, vígjátékban és drámában is.
Most már igazgatóként más az elsődleges feladatom.
• Idén számos darab rendezésén dolgozik. Mesélne a legutóbbi munkájáról!
Végigjártam a lépcsőfokokat. Gyermekszínészként kezdtem. Később színészként is az egész folyamat érdekelt, nem csak a saját szerepem. A főiskola posztgraduális képzésén Ádám Ottó nem
engedte, hogy elvégezzem a rendező szakot. Azt mondta, én már
mindent tudok erről. Ezután Taub János nagyszerű mentorom volt,
tőle tanultam minden apró praktikát a rendezésről. Szívesen rendezek, úgy gondolom, hogy át tudom adni a tudásomat a színészeknek.
Március 4-én mutattuk be az Acélmagnóliák című darabot. Próbáltam
a mű mély gondolatiságát felszínre hozni: minden párkapcsolatban előfordulnak nehézségek, de egymás kezét fogva minden megoldható.

Cseke Péter neve mindenki számára ismerősen cseng.
Színész szülők révén szinte nem is volt kérdés, hogy
ő is ezt a pályát fogja választani.
1976-ban végzett a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán. Azóta többek között tagja volt a
debreceni Csokonai Színháznak, a budapesti
Madách Színháznak és a Nemzeti Színháznak
• A sok munkához szükség van egy biztos, szerető háttérre. Milyen táis. Több évig az utánpótlást tanította az
mogatást kap családjától?
egyetemen. 2008-tól az idén 120 éves kecskeméti
Nagy adomány, hogy a feleségem is színész, így mindent tud erről a szakKatona József Színház igazgatója. Cseke Péter
máról. Munkája mellett szerető családot tudott teremteni. Lányainkkal és hászeretné, hogy belátható időn belül nemzeti
rom unokánkkal együtt nem is hátteret, inkább családi előteret jelentenek számomra.
Igazi hivatásként élem meg a családot is.
minősítést kapjon a színház.

Varga Nóra Viktória
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A mese örök!
A Kecskeméti Rajzfilmstúdió 45 éve alakult. A rendszerváltás
után vette fel a mai Kecskemétfilm Kft nevet. Számos televízió sorozatot köszönhetünk nekik: a 100 epizódból álló Magyar
népmeséket, Vízipók- Csodapókot, Mesék Mátyás királyról
szériát, amelyek az egész világot bejárták. Ezek mellett szép
számmal készítenek művészi rövidfilmeket is. Többször vettek részt külföldi, koprodukciós munkákban is.
Mikulás Ferenc ügyvezető igazgató elmondta, hogy
fontosnak tartják a több lábon állást. A filmek készítése mellett DVD-ket, mesekönyveket adnak ki, társasjáték elkészítésében vettek részt és 3D-ben is alkotnak filmeket, pl.: A Cigánymesék rajzfilmsorozatot,
amelynek A cigányasszony meg az ördög című epizódja tavaly a velencei nemzetközi filmfesztiválon két
díjat is nyert. A film Szécsi Magda meséjéből Orsós
Teréz képeinek felhasználásával készült, zenéjét Oláh
József és együttese, a Parno Graszt szerezte.

letű Kerek Erdő című művét, Kormos István
verses meséit. A stúdió látogatóközpontként is működik. Csoportok számára, egyeztetett időpontban lehetőség van betekinteni a kulisszák mögé. Évente 130
gyermekcsoport fordul meg itt műhelylátogatáson. A
résztvevők láthatják, hogyan készül ma egy- egy rajzfilm. A régi papírra vetett rajzokat felváltotta a digitális technika. Ma már az alkotók tableten formálják
meg a figurákat. Így azonnal javítható, alakítható a karakter, az animáció helyessége rögtön látható.

Az animáció a latin anima=lélek szóból származik.
Készítéséhez kell rajztehetség, színészi adottság, ritmusérzék. Lényeges a metakommunikáció: gesztusok, mimika kialakítása. A cél, hogy szó nélkül is érthető legyen minden mozzanat. Erre születni kell.
Több magyar író művét dolgozzák fel, pl.: Arany János, Weöres Sándor verseit, Lázár Ervin a Négyszög-

A világ 10 legjobb animációs fesztiválja között tartják számon a Kecskeméti Animációs Film Fesztivált
(KAFF). Ez nem csak a magyar filmek seregszemléje,
hanem európai egész estés rajzjátékfilmeket is bemutatnak. Két évente rendezik meg, 2017-ben lesz a következő.
Varga Nóra Viktória

Családinfó Magazin | 2016. március

9.

Lépje át a
fájdalomküszöbét!
A Lin-Ink Tattoo hat éve biztos pont
Kecskemét szívében. A munkatársak
sok éves szakmai tapasztalata a biztosíték, arra, hogy elégedetten fog távozni és újra meg újra visszatérni. Tavaly
télen költöztek a mostani, új helyükre,
hogy még kényelmesebb, családiasabb
környezetben tudják fogadni az érdeklődőket.

Náluk mindenki megtalálja a stílusok rengetegében, a hozzá legközelebb álló motívumot. Minden munka előtt egyéni
konzultációt nyújtanak, szakmai tanácsadással. Itt lehetőség
van a meglévő elképzelések finomítására, hozzáértő szemmel javaslattételre a minta esetleges átalakításáról, hogy ez
a döntés örökre pozitív élmény maradjon. Az aktuális divat
helyett, egyénre szabott motívumokkal igyekeznek ügyfeleiket kiszolgálni. Fő szempont az egyéniség, az egyediség,
ezzel tudnak kitűnni a tömegből. Az egyeztetést követően
személyre szabott tervezéssel készül el a végleges rajz.
Sminktetoválást is készítenek, márciustól már a legújabb
mikroszálas szemöldök tetoválás is palettán van a száj- és
szemhéj tetoválások és a legkülönfélébb testékszerek mellett. Igény esestén garantálják a tetoválási folyamat fájdalommentességét.
Természetesen már meglévő formák átalakítását és fedését
is vállalják. Ha nem is szeretne változtatni meglévő tetoválásán, a régi minta feljavítását is megcsinálják.
Követik a technológiai újításokat, emellett a legmodernebb
festékekkel dolgoznak, amelyek ásványi és szintetikus pigmenteket tartalmaznak.
Mindenkit sok szeretettel vár: Bálint és Zoli!
VNV

férfiasan
stílusosan
3 éve nyitottuk üzletünket Cegléden,
megcélozva a férfiak közönségét kiváló
minőségű török márkák forgalmazásával. Családunk már generációk óta kereskedői tevékenységgel foglalkozik.

A

Face Playyel legyen szó pólóról, ingről, farmerről, kabátról, fehérneműröl vagy övről, tetőtől talpig követheti a legújabb divatot, akár óriás méretben is.
Néhány gondolat a 2016-os trendekről:
• Az alapszínek között megtaláljuk a kék szinte összes árnyalatát, és a vízkéket, a pirosat, az eperszínt, a pinket és a feketét is. A trend kedvez a nyomatoknak, a mintáknak és a
grafikus designelemek legkülönfélébb változatainak.
• Kötöttáruk a szezon igazi kulcsdarabjai. A könnyű lenszálak
szerkezetére emlékeztető fonalak lazán nyárias megjelenést
kölcsönöznek a pulóvereknek, a kapucnis troyereknek és
a kardigánoknak. A középpontban főként az egyszínű, az
anyagában strukturált, vagy a színátmenetes, a kőmosott és
a lehetőleg keresztben csíkos darabok állnak. Az egyenes
és erősen slim fit vonalvezetés a kötöttáruk modern megjelenéséről gondoskodik, de a klasszikusan V-nyakú, környakú vagy garbós nyakú pulcsik szintén rengeteg új kombinációs lehetőséget hoznak ruhatárunkba.
• A pólóingek rengeteg új anyagmegoldással, színben és stílusban várják az érdeklődőket. A speciális koptatások a
szürke trendi árnyalataiban, a zöld különféle változataiban,
korallpirosban és rengeteg különféle kékben üdítik fel a ruhatárunkat. A pamutpulcsikon és pólóingeken egyaránt felbukkanó lezser akcentusok tárháza fluoreszkáló artworkalkotásokat, emblémákat, lezérezett gombokat és kontrasztos cipzárakat kínál. Rengeteg az ütős stílusirányzat, közül
kiemelkedik a tengerész, mint legnyerőbb divattéma.
Persze örök igazság, hogy nem a divat a legfontosabb, hanem,
hogy mindenki megtalálja a saját stílusát!
Face Play Férfi Divat
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A gyermekek sokszor nagyon szeszélyes természetűek. Valakit könnyen lehet kezelni, másokkal kész „harcot”
jelentenek a napi rutin feladatok is.
Egyik sarkalatos pont az öltözködés.

Nem egyszerű a megfelelő gyermekruha kiválasztása, amel�lyel szemben számos elvárásunk van: legyen tartós, bőrbarát,
kényelmes, tetszetős és kedvező árú.

Tünde Gyermekcipő Szaküzlet

"

EGÉSZSÉGES
GYERMEKCIPŐK

"

M

it adjunk a gyermekre? A szülő határozott elképzelésébe
sokszor beleszól a csemete. „Én ezt fel nem veszem!” Ilyenkor kezdődik az alkudozás, meggyőzés és rábeszélés. Aztán
általában úgyis az lesz, amit a kicsi szeretne.

"

"

Szeretné, ha gyermeke egyedileg készült
ruhákat viselne?

„Minőség és kényelem, már az első
lépésektől”

A GICA INVEST Kft. 2015-ben alakult Szűcsné Urbán Ágnes vezetésével. Üzletük Kecskeméten a Széchenyivárosban
a Szimferopol tér 16. szám alatt található. Ágnes elmondta,
hogy már 20 éve foglalkozik gyermekruházat készítésével.

Gyermekünk ebben a cipőben tölti az ébren - és ezáltal tal-

Náluk minden megrendelhető, amire egy gyermeknek a hétköznapokban szüksége lehet. Emellett keresztelő ruhák széles választékát is kínálják. Fő profiljuk az egyedi gyermekruhák, alkalmi jelmezek és táncruhák készítése.

• erős kérge legyen, ami nagy igénybevétel során is képes
megtartani a sarokcsont optimális helyzetét
• rugalmas és nem csúszós talpa legyen, ami lehetővé teszi
a láb gördítését, ezáltal az itt elhelyezkedő izmok megfelelő mozgását, erősödését
• bőrből készüljön, ami nem csak lélegzik, de még komoly
aktivitás esetén is biztos illeszkedést garantál
• pontosan illeszkedjen a gyermek lábára.

Varrnak iskolai köpenyeket, tornapólókat, tornanadrágokat és
ének- zeneis kék ingeket. Elegáns, díszített alkalmi ruhák, koszorúslány ruhák és még sok minden más viselet varrásával
is foglalkoznak. Tevékenységi körük nemrég bővült kiegészítők és női ruhák gyártásával.
Látogasson el személyesen, hogy az Ön elképzelése valóra váljon! Sok szeretettel várják kedves vásárlóikat újonnan
megnyílt üzletükben!
Varga Nóra Viktória

pon - töltött órák nagy részét, ezért különösen fontos szempont, hogy:

A Tünde Gyermekcipő Szaküzlet 2008 óta, nagy szakértelemmel, kedves kiszolgálással várja vásárlóit, Kecskemét
központjában, a Kisfaludy utcában. Célunk, hogy a vevőink széleskörű igényeit kielégítsük, a jó minőségű divatostól
egészen a korrekciós cipőkig, 18-40-es méretig.
Barátságos hangulatú üzletünkbe többféle márka közül válogatva találhatja meg gyermeke számára a legmegfelelőbb
lábbelit. Ezek közül kiemelném, ortopéd orvasok ajánlásával
is a Memo gyermekcipőt, ami egyedülálló diagnosztikai talppal és 3 mm beépített szupinációval rendelkezik. Egy hét
rendszeres viselet elegendő ahhoz, hogy a diagnosztikai talp
vékony peremének a kopása megmutassa, gyermeke aktuális járásképe optimális vagy korrekciót igényel.
Egészségkártya elfogadóhely!
Vidám, szines, új tavaszi kollekcióval, sok szeretettel, várunk minden kedves régi és új vásárlót!
Kerekes TündeTünde
Gyermekcipő Szaküzlet
Családinfó Magazin | 2016. március
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A sportosan elegánstól az exkluzív,
alkalmi megjelenésig
minden egy helyen!
A divat kapcsán legtöbbünknek a nők
jutnak eszünkbe, pedig egy férfi is lehet igényes a megjelenésére, és öltözködhet az aktuális trendek figyelembevételével. A kék minden árnyalata felkapott lesz az idei éveben, válasszunk
a tavaszi divatnak megfelelő darabokat.

Legyen stílusosan
vonzó!

A Vangelis Férfi Divat már 15 éve nagy szakértelemmel vár-

Kíváncsi, hogy milyen színárnyalatok
fogják uralni az idei tavaszi divattrendet? Az év színeinek a rózsakvarcot és
a babakéket választották. Ezek mellett a fiesztavörös, a hamvas barack, a
búvárkék, a boglárka sárga, a jegeskávé és a zöld villanás fogják uralni az
idei divatot.

ja a kedves vásárlókat. Az üzlet vezetője és tulajdonosa Dobos Károlyné Edit lapunknak elmondta, hogy náluk mindenki megtalálhatja az igényének megfelelően mindazt, amire egy
stílusos férfinak szüksége lehet.
A klasszikus öltönyök mellett modern fazonokat is kínálnak.
A slim: enyhén karcsúsított variáció kétgombos zakóval és
hátul egy vagy két hasítékkal, valamint a super slim és a body
fit modellek. Mindhárom karcsúsított típus, ez a szabás az
ingekben és a nadrágokban is megjelenik. Legyen szó normál vagy nyújtott méretállásról, egyedi igényekre készített öltönyökről, méretre igazításról, nem ismernek lehetetlent. Kínálatukban megtalálható az alsónemű és a teljes felsőruházat:
nadrágok, ingek, kötött pulóverek, öltönyök, díszzsebkendők,
selyem nyakkendők, kabátok és olasz minőségi bőrcipők is.
Különlegességeket is tartanak, mint például az aszkot, ami
egy tiszta selyem anyagból készült, nyakkendőt helyettesítő
férfi sál. Colorado bőrkabát csak itt kapható Kecskeméten. A
német Basefield és a Commander márkák kizárólagos forgalmazói a városban. Szalagavatókra és esküvőkre is felvesznek
méretre készülő rendeléseket.
VNV

E

zek a színek remekül kombinálhatók egymással és más
árnyalatokkal, egyszerűen beilleszthetők a sminkelésbe is.
Könnyed, vidám, lágy esésű anyagok, horgolt textúrák teszik még izgalmasabbá a 2016-os évet. Minden nőnek, kortól és alkattól függetlenül lehet egyedi és divatos megjelenése. Ezek a különleges ruhadarabok ragyogóbbá varázsolják
a mostani tavaszt. A szezon színei egy boldog, napos helyre repítik, ahol szabadon kifejezheti valódi énje vidám oldalát is.
„Az öltöztetős játék ötéves korunkban kezdődik
és soha nem ér véget igazán.”Kate Spade
Az M Style női divatáru üzlet 2014 decemberében nyitott
meg Kecskemét szívében a Piramis udvarházban. Fő irányelvük, hogy kizárólag minőségi, magyar tervezésű és gyártású ruhákat forgalmaznak.
Hétről hétre frissülő árukészlettel igyekeznek a mindenkori
divatnak megfelelő Masca, Warp Zone, Miss Extrem, NedyN
modellekből kiválasztani a vevő igényeinek legmegfelelőbbet. Egyedi, limitált szériás termékeik között egyaránt megtalálható a hétköznapi, sportos, szexi és alkalmi viselet.
A bolt kellemes hangulatához kedves, segítőkész kiszolgálás, igényes kínálat és kedvező árak társulnak. Folyamatos
akciókkal és törzsvásárlói programmal is kedveskednek a
hozzájuk betérő vásárlóknak.
VNV
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A mai fogyasztói társadalomban az ún. tartós fogyasztási cikkek is csak pár évig tartanak, mert az
a cél, hogy az emberek folyamatosan vásároljanak.
Az ékszereknél is a könnyű, üreges láncok kezdenek
terjedni, amik persze hamar elszakadnak.
A vevő boldogan viszi haza az új ékszert, aztán 1-2 hét múlva már javíttathatja az ötvösnél a szakadt láncot, pótoltathatja a kipotyogott köveket.
Ha egy lánc vagy gyűrű már megkopott érdemes újraolvasztatni, és az
ötvös szakértelmére bízni, hogy tartós és szép ékszert alkosson belőle,
mintsem átcserélni az üzletekben esetleg egy olyan darabra, ami ugyan
mutatós, de nem biztos, hogy tartós lesz.
Varga Istvánné Margó ötvös mester Budapesten a Fővárosi Óra- és Ékszeripari Vállalatnál tanulta a szakmát, 1990-ben mestervizsgázott. 1995ban nyitotta meg üzletét a Széchenyiváros szívében, ahol azóta is ékszerjavítással és ékszerkészítéssel foglalkozik.
Szeret az embereknek örömet szerezni egy-egy szép ékszerrel, látni az
elégedettségüket, amikor a régi szakadt, törött tárgyakat felújítja és azok
ismét teljes szépségükben pompáznak. Igyekszik ráhangolódni a vevők
igényeire, kitalálni milyen ékszer illik az egyéniségükhöz. Természetesen
tanácsot is ad, hogy mit hogyan viseljenek.
Rövid határidőre, kedvező áron vállal ékszerjavítást, sőt sürgős esetben
megvárható az üzletben, amíg elkészül a munka. A vevő, mint egy látványpékségben üvegen keresztül nézheti is a folyamatot.
Sokkal tartósabb lesz az ékszer, ha a régi, megunt darabot alakíttatjuk át.

Katalógusaiból többszáz ékszer közül lehet válogatni: gyűrűk, fülbevalók, medálok, láncok, karkötők, kitűzők stb., ezek az egészen könnyűtől a nehéz súlyig rendelhetőek. A kézzel készített, igényes kivitelű karikagyűrűket mintakészlet alapján lehet választani. A hagyományos,
egyszínűtől a modern többszínű, kézzel vésett gyémántköves darabokig bármi elkészíthető. Eljegyzési gyűrűk akár
drágakövekkel is rendelhe-

Ötvösmester a
Széchenyivárosban
tőek. De egyedi elképzelést
is igyekszik megvalósítani. A
munka általában 3-4 hetet vesz
igénybe. Hozott törtarany nélkül
is vállal ékszerkészítést. Kézzel
készített láncok egészen nagy súlyban is rendelhetőek.
Legyen Önnek is minöségi, egyénre szabott
ékszere KEDVEZŐ ÁRON!                          VNV
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Házi kedvencek
Egy háziállat felelősséggel jár. Ennek a hétköznapi kijelentésnek azonban a gyermekek esetében
mély pszichés gyökerei vannak. A vizsgálatok azt
mutatják, hogy igazi felelősségtudat, a másról
való gondoskodás tudatossága kb. 10 éves kor körül kezd kialakulni.

Az ideális állat kiválasztása is fontos kérdés. Ne úgy gondoljunk erre,
mint jó vagy rossz döntésre, legyen inkább tudatos, átgondolt a választás.
Bárhogy is döntünk, fontos, hogy felnőttként gondoljuk végig, hogy melyik az az állatfaj, amelynek ellátásában a gyermek a legtöbbet tud segíteni, napirendjébe a leginkább beilleszthető a vele való foglalkozás.Tisztázzuk le, hogy az állat nem játékszer. Nem kiszolgálja az ember igényeit, hanem együtt él vele. Ne bízzuk egyedül a gyerekre az állat ellátását,
mindenképpen ellenőrizzük és vegyünk részt benne együtt.
A Pannon Pet Kft minden egységében jól felkészült kollégák segítenek a
választásban, döntésben, valamint szívesen járulnak hozzá tapasztalataikkal, tanácsaikkal ahhoz, hogy a kedvencek gondozása ne problémát okozzon, hanem minden pillanata élvezetes legyen.
Zoo Centrum Kecskemét

Ekkortól már valóban mondhatjuk, hogy a gyermek szeretne háziállatot, eddig inkább a szülők azok, akik remélhetőleg tudatosan döntenek az
otthoni állattartás mellett. Tudnunk kell, hogy addig, míg a gyermekben
nem alakul ki a tudatosság, addig a szőrös, csupasz, tollas, stb. barát tartása a felnőtt felelőssége, a kicsi csak, és ez nem kevés, a szeretetét adja
bele a kapcsolatba. A nagyobbak, ahogyan megérzik és gyakorolják is a
felelősséget a kisállattal szemben, úgy gazdagodnak érzelmekben, életük gyarapodik pozitív hatásokkal, mint például a kötődés, ami egykéknél
igen kifejezett lehet. Ismert tény az is, hogy az állattartó családokban felnövő gyerekek, kevésbé agresszívek, toleránsabbak, könnyebben kötnek
barátságot és könnyebben is kötődnek másokhoz, kevésbé bizalmatlanok.
ténik, póráz és egyéb kényszer használata nélkül. A kutyák így szívesen
tanulnak. Már az óvodában is azon dolgozunk, hogy a kutya figyelmének
a fókuszában a gazdája legyen. Foglakozásaink (óvoda, tanfolyam) tanítási blokkjai alatt is szabadon vannak az ebek.
A tanfolyamok menetrendje tematikusan van felépítve, végigvezeti a gazdát és a kutyáját a fejlődési csomópontokon. Igyekszünk kreatív foglakozásokat tartani, ami mindig új kihívás elé állítja tanulóinkat.

nevelt ebek
Neveletlen? Felugrál? Behívhatatlan? Figyelmetlen? Változtass rajta! Iskolánk 2012 októberében
nyitotta meg kapuit a kecskeméti kutya-gazdi
párosok előtt. A kutyasuliban a képzés a világhírű Tükör módszer alkalmazásával történik. Célunk, hogy a gazdákat megismertessük ezzel, az
eddig megszokottól teljesen eltérő szemlélettel.
Elsősorban gazdi iskola vagyunk, őt tanítjuk meg eligazodni a kutyák világában. Miért érdemes hozzánk jönni? Segítünk megismerni a kutyák igényeit, jelzéseit. Fontos, hogy minden kedvencnek olyan programokat biztosítsunk, ahol levezetheti a felesleges energiáit. A cél, hogy boldogabb és
kiegyensúlyozottabb legyen a kutya. Fontos a jó viszony kialakítása a kedvenccel, ahol mind két fél megérti a másikat. Talán ez a legnehezebb.
Az iskolában a tanítás pozitív megerősítéssel (klikker segítségével) tör-
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Szeretnéd, ha kutyusod figyelmes, szófogadó és behívható lenne. Szeretnéd megérteni kedvencedet? Gyere el hozzánk, ismerkedj meg velünk! A
kedvenced hálás lesz érte!
Pelikán Erika Iskolavezető, Nevelt Ebek Kecskeméti Kutyasuli

A jó idő a kutyásokat egyre sűrűbben szólítja a
szabadba. A séta azonban akár veszélyes is lehet,
ugyanis a kemény mínuszok hiánya miatt már
most sok a vérszívó- mondta el magazinunknak
Várkonyi Andrea a kecskeméti Robinzon Kutyakozmetika tulajdonosa.
Mindenkinek azt tanácsolja, hogy a túra végeztével tüzetesen vizsgálják
át kedvenceiket és magukat is: főleg a lábhajlatokban, a pocaknál és a füleknél érdemes nézelődni. A szakember szerint kullancsot csak kullancskanállal szabad eltávolítani, és utólag ellenőrizni kell a patikákban kapható teszttel, hogy esteleg tartalmazott-e Lyme kórt okozó baktériumot. Érdemes az árulkodó jelekre is figyelni. Turgyán Ágnes állatorvos szerint a

Enyhe volt a tél,
kullancsinvázió várható!

kullancsra a kutya viselkedése, állapota is utalhat. Az első, amit a gazdi
észrevehet az a bágyadtság. Később előfordulhat kólabarna vizelet és láz
is. Ez az állapot még gyógyítható. Azonban ha az állattartó nem viszi el
időben kedvencét az orvoshoz, az az állat halálához is vezethet.
A kullancs ugyanakkor nemcsak az állatokra, hanem az emberre is veszélyt jelenthet. A Lyme-kór ellen nincs védőoltás, csak az élősködő okozta agyhártyagyulladás ellen igen. A Lyme-kór piros folttal és gyengeséggel jár. Érdemes azonnal orvoshoz fordulni! A kullancs encephalitist úgy
is hívják, hogy nyári influenza, mert először influenzaszerű tünetek jelentkeznek, utána jönnek az idegrendszeri gyulladásra utaló hányás és fejfájás.
Védekezni a külső élősködők elleni cseppekkel, nyakörvekkel, tablettákkal lehet. Magunkat Pikaridin hatóanyagú riasztószerrel célszerű lefújni.
Várkonyi Andrea Robinson Kutyakozmetika

Kedves barátaink, állatszerető emberek!
Röviden ismertetni szeretnénk a felelős
állattartást és menhelyünk kérését!
Mindenkinek, aki állatot vesz magához számolnia kell azzal, hogy egy
élőlény nem játékszer. Nem lehet visszaadni, nem lehet leadni, nem lehet
őt több napra egyedül hagyni, életünket, életvitelünket hozzájuk kell igazítani. Gondozni, szeretni kell őket. Figyelni kell minden mozdulatukat,
mivel kedvenceink nem tudnak beszélni, ha bármi bajuk van, nem tudnak segítséget kérni, így nekünk kell előre gondolni az ilyen helyzetekre
is. Egy állat élete átlagosan 10 év, erre az időre folyamatos lekötöttséget,
felelősséget is jelent számunkra. A felelős állattartás alapja, hogy bármilyen állatunk is van, azt rendszeresen oltassuk a fertőző betegségek ellen,
rendszeresen féregtelenítsük, folyamatosan védjük a külső, belső élősködők ellen. Gondoljunk arra is, hogy esetleg elveszhet, ezért nagyon fontos, hogy még az első oltási sor beadásakor chipeztessük be. Ha menhelyről fogadunk be állatot, biztosak lehetünk benne, hogy hűséges, odaadó kutyánk, vagy macskánk lesz, hiszen ezek az állatok érzik és tudják,
hogy mit jelent a gazdi nélküli rácsok mögötti élet.
Menhelyünkre évente több mint 1000 kutya kerül be. Ezek között vannak
chipesek akik 1-2 nap alatt újra otthonukba lehetnek. A chip nélküli kutyák gazdáit 2 hétig keressük, ha nem jelentkezik, akkor 3 oltással, chippel
ellátva, az ivaréretteket ivartalanítva adjuk örökbe. Próbáljuk minden kutyánkat a legmegfelelőbb családba adni. Örökbefogadás után minden esetben vissza is ellenőrizzük a tartásukat. Ha szeretnének, egy hű társat egy
kutyus személyében akkor keressék fel weboldalainkat (www.menhely.eu
vagy a www.mentsvar.hu) végig nézhetik védenceinket, kiválaszthatják a
legszimpatikusabbat, majd személyesen is megismerkedhetnek.

ÁLLATmenhely
Ha van otthon feleslegessé vált pamut ágynemű, paplan, takaró vagy bármi ami meleget adhat, esetleg szalma, forgács szívesen fogadunk műtött,
beteg kutyusaink alá. Felajánláskén fogadunk vasanyagot, palát, dróthálót, vagy bármilyen anyagot melyből kennelt tudunk építeni.
Menhely az Állatokért és Környezetünkért Alapítvány Számlaszám:
OTP 11732002-20387875
Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Alapítvány Számlaszám:
OTP 11732002-20409803
Szombatonként várunk önkénteseket, mentorokat akik segítenek megmozgatni minden rács mögött élő kutyát. Azoknak akik eddig is támogatták az alapítványokat köszönjük szépen!
+3620 577 5617, +3620 476 9693, menhely@menhely.eu, info@menhely.eu
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Itt a tavasz, eljött
a túrázás ideje
Nem csak az ablakon kinézve láthatjuk, hogy közeledik a jó idő, hiszen a
itt „toporog”, lassan tervezhetjük hová is menjünk túrázni.

Annak érdekében, hogy mintavasz már
denekelőtt biztonságban és
mindemellett jól is érezzük magunkat a túrázás
során nagyon fontos, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, felkészültségünkkel. Kezdő túrázóknak érdemes könnyebb, kis szintemelkedésű
és rövidebb időtartamú gyalogtúrákkal kezdeni,
ami nem igényel speciális felkészülést. A fokozatosság elvét betartva, és megismerve saját teljesítőképességünket a könnyűtől haladhatunk a
nehezebb, az extrémebb megmérettetések felé,
felfedezve környezetünk szépségeit.
Túrázással kapcsolatban felmerül a kérdés; hogyan öltözzünk, mit vigyünk magunkkal, mit
együnk, mit és mennyit igyunk, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A kérdésre nehéz egyértelmű választ adni, mert ahogy mi mások vagyunk, minden túra is más.A túrázás egy szabadtéri tevékenység, amely egyesíti a felfedezés
és a testmozgás örömét. Az időtartam, a nagy
meleg vagy hideg és a terepviszony sok energiát
igényel a szervezettől. Minél hosszabb ideig tart
a túra, annál előrelátóbban kell csomagolni.
A kecskeméti Decathlon áruházban mindent
megtalálnak, amire egy túrázás során szükségük lehet, legyen szó cipőről, ruházatról, sátorról, egyéb kiegészítőkről, felszerelésekről.
A Decathlon saját márkája, a Quechua mindenekelőtt az innovációs politikájára helyezi a
hangsúlyt, hogy javítsa vevőinek a kényelmét
sportolás közben. Ez az irányvonal az, amely a
Quechua csapatait az egyre innovatívabb termékek megalkotása felé vezeti, amely termékekkel
vásárlóik elégedettségét kívánják kivívni.
… és ha már túrázás! Gyalogolni nem csak a természetben, a szabadban lehet, jó példa erre a
kecskeméti Decathlon áruház is! Szeretsz emberek között lenni, szeretsz emberekkel beszélgetni,
szeretsz aktívan élni? Amennyiben a kérdésekre
a válaszod „IGEN”, akkor köztünk a helyed! Várunk sportos csapatunkba, jelentkezz még ma!
virag.kiss@decathlon.com

16.

Családinfó Magazin | 2016. március

Soha nem érzi igazán kipihentnek
magát? Nehezére esik az ébredés?
Ébredés után fájdalmai vannak?

Válassza a leginkább
Önhöz illő matracot!
Egészségünk, vitalitásunk megőrzése érekében a megfelelő, pihentető alvásnak legalább olyan fontos szerepe van, mint az egészséges étkezésnek. Az, hogy alvásunk mennyire pihentető, számos dologtól függ:
stressz, szobahőmérséklet, külső ingerek, zajok... és természetesen az
ágyunk kényelme. Ágyunk akkor igazán tökéletes, ha igazodik hozzánk.

Különböztessünk meg 3 alapvető matracot típust:
1. Bonellrugós matracok:
Az összekapcsolt bonell rugózat lényege, hogy sorba rendzett acélhuzalból készült tölcsér alakú rugók alsó és felső végeit csavarrugókkal kötik egymáshoz. A bonellrugós matracok kellően rugalmasak, tartósak,
remek a súlyelosztásuk. A tölcséres kialakítás megakadályozza az egymással szomszédos rugótagok súrlódását, így nem nyikorog, deformálódik. Szabadabb mozgást tesz lehetővé oldalirányba, ezáltal
a terhelési pontokhoz jobban illeszkedik. A bonell
rugók keresztirányban spirálrugókkal vannak összefűzve, emiatt nagyobb felületen és egyenletesen oszlik el a súly. Egy 160x200 cm-es
matracban hozzávetőlegesen
400-420 bonellrugó található.

2. Táskarugós matracok:
A táskarugós, más néven zsákrugós matracok a hagyományos bonell rugós matracok továbbfejlesztett változata, mely a tartósság és pontrugalmasság nagyfokú figyelembe vételével került kifejlesztésre. A táskarugós matracokban majdnem dupla an�nyi rugótest van, mint a bonell rugós matracokban. A zsákrugós matracok
nagyfokú pontelasztikusságának köszönhetően jobban tudja követni a test
vonalait, mint a hagyományos bonell rugós matracok, a súlyelosztása is hatékonyabb. Minden rugótest egy különálló tasakba van varrva, függetlenül mozognak, így igazodnak a test vonalaihoz. Mivel a rugótestek között
nincs érintkezés, ezért a kopásából adódó problémák is kiküszöbölhetők. A
zsákok, amikbe a rugótestek vannak varrva az oldalirányú elmozgást is lehetetlenné teszik, ezzel is emelve a táskarugós matracok kényelmét.
3. Hideghab és kókuszmatracok:
A hideghab és kókusz matracok típusaiban
inkább a keményebb és merevebb matracok
a jellemzők. Ezeknél a matracoknál is a kókusz réteg szerepe a tartás és az alátámasztás. A kókuszon lévő hideghab réteg vastagságával szabályozható a matrac keménysége. A kókusz biztosítja a matrac merevségét, viszont ha a kókusz réteget több felé
választjuk, a vékonyabb rétegek közötti hideghab hozzáadásával jobb ergonómiai vonalkövetést tesz lehetővé, amivel még inkább növelhető a komfort mértéke. Ezen matracoknál jellemzőnek mondható a memóriahab felhasználása is, ezzel is szélesítve a kényelmi igényekhez igazodó kínálat
mértékét. A memória hab nyomáselnyelő és kimagasló vonalkövetési tulajdonsággal rendelkezik. A krónikus hát- és derékfájásban szenvedőknek
enyhülhetnek a fájdalmaik, ha keményebb típusú matracon alszanak.
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Ha térkő, akkor VIANOSTRA!
Gyártók közül az egyik  legmegfelelőbb partner a Szabó Térkő Bt., akik 1999.-óta gyártanak és forgalmaznak térköveket, szegélyköveket! VIANOSTRA fantázia nevükkel már találkozhatott az olvasó különböző hirdetésekben,
és weboldalukon.
Elkötelezettségük a térkövek maximális minősége és a korrekt üzletpolitika! Alapvető értékeik, melyek cégük minden munkafolyamatát
és tevékenységét meghatározzák: szakmai tudás, minőségi gyártás és rugalmas kiszolgálás.
A piac és a magukkal szemben támasztott magas minőségi elvárásoknak történő megfelelés
vezéreli őket, amit az elégedett ügyfelek visszajelzései is bizonyítanak! Céljuk, hogy sokoldalú
minőségi térköveiket minél szélesebb körben tegyék ismertté Magyarországon. Fejlődésük záloga az innovatív, kiemelkedő tudással rendelkező szakembergárda, amelynek köszönhetően termékeik és szolgáltatásaik a legmagasabb
szakmai elvárásoknak is megfelelnek.

Amikor eldöntjük, hogy például járdánkat,
kocsibeállónkat vagy udvarunkat térkövel
kívánjuk leborítani, fontos, hogy jól átgondoljuk, körüljárjuk a témát, hiszen ez a
burkolat nem egy-két évre szóló befektetés. Elképzelés, megtervezés után válasszuk
ki a megfelelő gyártót, forgalmazót a térkő
megvásárlásához és a vállalkozót a munka
kivitelezésére.

Kiváló minőségű alapanyagoknak, a korszerű
technológiának köszönhetően termékeik nagyszilárdságúak, fagy-és kopásállóak. A térkö-

Szabó Térkő Bt.
Tel: 30/218‐55‐30

Telephely: Nagykőrös
Külső laktanya területén! 441 főút 19‐es Km

Antracit melírozo�
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vek és szegélykövek kétrétegűek, felületükön
5-10mm vastag finom szemcseszerkezetű anyagában festett koptatóréteg van, mely igen tartós
és szép felületet eredményez.
A térkövezésnek, térburkolásnak vannak szabályai, melyeket be kell tartani ahhoz, hogy hos�szú évekig tudjuk élvezni az elkészült munkát.
A gondos megtervezés után el kell döntenünk
milyen terhelésnek lesz kitéve a térkövezés.
Más alapkialakítás kell gyalogos, személyautó
és kisteherautó forgalom alá. A térburkolás, térkövezés nagyon fontos része a megfelelő vízelvezetés, amiről gondoskodnunk kell. Fontos az
a megfelelő szegélykőválasztás hiszen ez garantálja, hogy semmilyen irányba ne tudjon elmozdulni az elkészült burkolat.
A kivitelezési munkát mindig érdemes szakemberre bízni, hiszen a térkőburkolat lerakása egy
összetett folyamat. Keressen fel minket, vásárolja meg a garantáltan jó minőségű, tartós térköveket és ajánlunk Önnek kivitelezőink közül
egy megbízható szakembert a lerakáshoz.
Szabó Térkő Bt. Nagykőrös

Itt a tavasz!
Az első tavaszi napsugarak hatásán felbuzdulva,
lelkesen látunk neki a kerti teendőknek.

Juniperus Parkerdészet

A növénnyel nem borított területek lazítása, gyomlálása, tápanyag utánpótlása az
első feladatunk.  Ifjítsuk meg a cserjéket, végezzük el a koronaalakítást a fáknál.
Távolítsuk el a sérült, elszáradt, keresztben nőtt ágakat. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 2cm-nél nagyobb metszfelületek sebkezelést igényelnek. A fák törzstisztítása, lemosó permetezése az áttelelt rovarok elpusztításában segít. A füves területeket tisztítsuk meg
lombseprűvel, a gyepszellőztetést is meghálálja
pázsitunk. A lágyszárú évelőket vágjuk vissza
és gondoskodjunk számukra is megfelelő tápanyag utánpótlásról. Szabadítsuk ki növényeinket a téli fagyok ellen védő burkolóanyagokból, a bokorrózsák tövétől távolítsuk el a földkupacokat, a rózsákat a vesszők erősségétől
függően 3-6 szemre metsszük. A díszfüveket tövig vágjuk vissza. Az egy- és
kétnyári növények ültetésével még várnunk kell. Ellenőrizzük az öntözőrendszert, végezzük el a karbantartási munkákat. Végül következzen a legkellemesebb feladat: ültessünk!  Ez a legmegfelelőbb időpont rá. Ültessünk díszfát, mely tavasszal a virágaival kápráztat el, nyáron pedig jólesik árnyékában megpihenni.  Ültessünk cserjéket, melyek levelükkel, virágukkal, termésükkel díszítenek és pillangókat, madarakat csalogatnak a kertünkbe.
Ültessünk különleges formanövényeket edényekbe a bejárati ajtók mellé, a teraszra. Lepjük meg magunkat valami különleges növénnyel!  
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bemutatkozik az ádi-lak
Bútorboltunk 1997-ben nyitotta meg kapuit Cegléden.
Tevékenységünk első sorban bútor kiskereskedelemre épül. Mára már a pozitív
visszajelzések alapján,
kiszolgálunk intézményeket
és közületeket is. Lehetőséget biztosítunk egyedei elképzelései alapján beépített
konyha bútorok, gardrób
szekrények elkészítésére.
Cégünk ezen felül forgalmaz: kárpitos bútorokat,
szekrénysorokat, kiegészítő
bútorokat, étkező garnitúrákat és konyha bútorokat.
Kárpitos Bútorok:
Üzletünkben hazai és külföldi gyártók termékeinek széles skáláját kínáljuk vevőink számára. Megtalálhatóak az egyszerűbb, letisztult vonalvezetésű heverők, franciaágyak, fotelágyak, valamint modern, lendületes szövetválasztékban gazdag ülőgarnitúrák és kanapék is. Kárpitos bútoraink
között találhatóak még kétszemélyes ággyá alakítható heverők, sarokgarnitúrák, fotelek, 3-2-1, 3-1-1 garnitúrák, szivacsos és rugós változatban is.
Konyhabútorok:
Február óta egy új külföldi gyártónak a termékeit is forgalmazzuk. Ár-érték arányban a lehető legjobb, további akciós konyhabútorok is kaphatóak. Ezeket a konyhákat ki lehet egészíteni plusz elemekkel, konyhai kiegészítőkkel: hűtő, sütő-, mosogatógép, hogy az igényeknek megfelelő
és a lehető legjobb helykihasználással bíró stílusos konyhát kapjuk. 2016.
konyhai színei a barna és a bézs, valamint ennek árnyalatai. Ezek a színek könnyen variálhatóak. Nagy divat, hogy az ajtók nem oldalra hanem
felfelé nyílnak, mely praktikus a hely és a pakolás szempontjából.. Ezek a
konyhabútorok lábon állnak, mely nagyban megkönnyítik a konyha tisztán tartását. A felső elemek két méretben is rendelhetőek, attól függően,
hogy milyen belmagasságú a konyha. A konyhai alaprajz alapján, segítünk a konyhabútor összeállításának megtervezésében.
Nappali bútorok:
A nappali a lakás egyik legfontosabb helyisége. Általában itt töltjük a
hasznos időnk nagy részét. Itt olvasunk, nézzük a tévét, bújunk össze a
párunkkal, játszunk a gyerekekkel, fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket. Ezen helység egyik fő meghatározója a szekrénysor. Számos  funkcióként szolgál. könyvespolc, ruhásszekrény, tévéállvány, így tehát központi szerepe van egy jól megválasztott szekrénysornak. Ugyan olyan fontos a gyermek vagy az ifjúsági bútorok helyes és praktikus kiválasztása.
Több funkciósnak kell lennie, hisz akár gyermek vagy már a kamaszkor
is, mindig egy külön életteret kell, hogy teremtsen a használója számára.
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Étkezőgarnitúrák:
Az étkezőknek, konyháknak megkerülhetetlen darabja az étkezőasztal.
Közkedvelt a négy- illetve a hatszemélyes, de nagyobb étkező esetében
a tizenkétszemélyes, melyet már több generáció is körbeülhet. Kisebb
alapterületű étkezők esetében a különféle bárasztalokat ajánljuk.
Kiegészítő bútorok:
A gardrobok, cipős szekrények, tárolók, elemes előszoba bútorok, elemes előszoba falak. Ha jól választjuk meg a kiegészítő bútorokat, sok
bosszúságtól mentjük meg magunkat. Mindig tudni fogjuk, hogy hol
van a kulcscsomó, esernyő, cipő, táska még egy sietős reggel is.
Szeretettel várjuk, legyen szó standard bútorokról, vagy akár a teljes
egyedi elképzelés megvalósításáról!
Kiskunné Melinda

LÁMPÁK - hogy minden világos legyen!
A Filippi Lámpa Áruház 1995 májusa óta áll a vásárlók rendelkezésére. A régió legnagyobb és legmeghatározóbb lámpa áruházában szakképzett eladók segítenek a választásban, adnak
praktikus tanácsokat, hogy lakásába, kertjébe - stílusban, akár
sajátos igényeknek megfelelően - kerüljön lámpa kedvező áron.

T

öbb, mint 300 négyzetméteren közel 20 beszállító különféle lámpatest kínálata közül választhatnak az üzletbe belépők, mindezt ízléses, elegáns környezetben. A közismert márkák mellett láthatóak az Eglo termékek „Shop in shop” bemutató felületen, a
Luxera egyedi választéka, a régió kiemelt partnereként, a de Globo franchise üzletfélként, még a legragyogóbb kristály mennyezeti lámpák is megtekinthetőek az áruházban.
A barkácsáruházak, multik általánosabb kínálatával ellentétben szaküzletként jóval igényesebb, egyedülálló választék kerül bemutatásra. Legyen szó csillárról, gyerekszobai,
álló, illetve asztali lámpákról vagy akár kerti lámpákról is-a készlet óriási.
Ahogy az üzlet alapterülete, úgy az évek során az árukészlet is jelentősen bővült. Ennek eredményeként egyre modernebb már LED fényforrással forgalmazott termékek is
megtalálhatóak a palettán, a halogén izzókkal árusított világítótestek mellett, melyeket
már webáruházon keresztül is megvásárolhat a lampabolt-kecskemet.109.hu címen. Mint
ahogy az élet más területén dolgozók, úgy a lámpa gyártó cégek is igyekeznek a mai
kor igényeinek megfelelően készíteni lámpáikat, ezért már integrált, azaz beépített LED
fényforrásokkal is értékesítik azokat. Habár az ilyen típusú lámpatestek még nem igazán
tűnnek pénztárcabarátnak, rövid időn belül, a technológia fejlődésével, elterjedésével hamarosan saját lakásunk világításaként funkcionálhatnak majd.

Filippi Lámpa Áruház
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NYUGDÍJ ELŐTAKARÉKOSSÁG
Szerencsére, egyre több helyről kapnak az
emberek információt az öngondoskodás,
ezen belül is a nyugdíj előtakarékosság
fontosságáról.
Ennek a megtakarítási formának az előnyei:
• Tanácsadói támogatás
• Rendszeres megtakarításra ösztönzés
• Biztosítási védelem
• Hűségbónuszok
• Váratlan élethelyzetekre megoldást kínáló kiegészítő
biztosítások

M

iért is került az utóbbi években ez előtérbe?
Magyarországon a felosztó-kirovó rendszer alapján fizetik a nyugdíjjárulékokat. Tehát a jelenlegi munkavállalók fizetik a jelenlegi nyugdíjat.
2030-ra a demográfiai adatok alapján egy munkavállalótól kellene levonni
egy nyugdíjas járulékát. E gazdasági, társadalmi és szociális helyzetet felismerve hoztak olyan állami intézkedéseket, amelyek segítik a megoldást.
A nyugdíjbiztosítást 20% adókedvezmény (nyugdíjcélra max 130 eFt/év)
jóváírásával jutalmazza az állam és a biztosító társaságok e módozatainak
költségstruktúráját is szabályozták a TKM maximalizálásával (teljes költség mutató)
A jelenlegi nyugdíj kifizetések nagyságának elosztása:
(Forrás: nyugdíjbiztosítás. com)

Jogszabályi változások, állami támogatások szükségessé tették, hogy mindenki tisztába legyen a lehetőségeivel.
A biztosítási piacon több biztosító is ringbe szállt az ügyfelek bizalmáért.
Biztosítási alkuszként segítünk eligazodni az időnként nehezen átlátható,
nagy választékú piacon, kihasználva a legjobb lehetőségeket, kedvezményeket ügyfeleink érdekében.
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Javaslat, amire érdemes figyelni:
• Cég háttere?
• Befektetési politikája, alapkezelők elért eredményei, versenyeztetett alapkezelés vagy nem?
• Mennyire rugalmas hosszútávon a befektetés és milyen feltételekkel? (szüneteltetés, díjnövelés, díjcsökkentés, díjmentesítés)
• Jelenlegi nyugdíjkorhatár figyelembe vétele vagy nem?
• Garantált befektetési lehetőség választható?
• Hűségbónusz jóváírásának feltétele, módja?
Kracker Gáborné Ügyvezető igazgató Verso Biztosítási Alkusz Kft.

Hogyan keltsük újra
életre a vizet?

A vízkristályok megmutatják a víz valódi arcát
Dr. Masaru Emoto, alternatív gyógytudományok doktora - gyógyító
munkája során megtapasztalta, hogy a víz képes felvenni, tárolni és továbbadni az információt. Mindezt láthatóvá szerette volna tenni, ezért kifejlesztett egy speciális technikát, melynek során lefényképezte a lefagyatott víz kristályképét. A kialakult vízkristályok megmutatták a vízben
lévő információkat vagyis rezgéseket! Megállapította, hogy amikor a víz
információt vesz fel és ad le, akkor hatszögű formát ölt. Ezt a hatszögletű formát nevezzük rendezett kristálystruktúrának. Ez az a tökéletes vízkristály alakzat, amelyben a víz a legoptimálisabban képes felvenni és továbbítani a rezgést, az információt.

Az
életerővel
bíró, tiszta forrásvizek természetes állapotukban élnek, lüktetnek.
Ez a lüktetés – a szívverés
és a légzés formájában emberi létünk alapja is
- a vizet is ez teszi
elevenné.

A termékek ezen képességét
- az Emoto által kifejlesztett
vízkristály-fényképészeti eljárással
végzett - svájci laborvizsgálatok bizonyítják.
(E.F.Braun CH-3628 Uttigen)

A Nature’s Design aranymetszett, vízélénkítésre szolgáló üvegkancsói és
poharai már Magyarországon is elérhetőek!
Bővebb információért hívjon minket bizalommal
telefonon (+36-30/603-0476),
vagy keresse fel honlapunkat: www.vitalizal.hu

Élő vagy holt víz?
Amikor a vizet kiszakítjuk természetes közegéből és elosztó rendszerek
rabjává tesszük, energetikailag sérül. Egyenes csöveken kényszerítjük átfolyni, ahol nagy nyomásnak van kitéve, hatalmas tartályokban tároljuk,
desztilláljuk, vagy vegyszereket adunk hozzá. Ezek persze mind rendkívül más behatások, mint amik a vizet természetes közegében érik. Így
vesztik el a korábban élő, életenergiában gazdag víz kristályai gyönyörű,
természetes struktúrájukat és energiájukat természetes közegükből való
kiszakításuk során!
A kulcs az aranymetszés!
Svájci tudósok - Emoto módszerét követve - fontos felfedezést tettek: a
víz reagál az őt tároló edény alakjára! Megállapították, hogy a legoptimálisabb eredmény az aranymetszés szabályait követve érhető el, a legjobb
hatást pedig a Nature’s Design Alladin kancsóinál tapasztalták.
A felfedezés nem újkeletű, hiszen őseink már évezredekkel ezelőtt felfedezték, hogy a víz sokkal tovább megőrzi frissességét, ha azt szabályos
formájú edényben tárolják. Antik kerámia edényeket megvizsgálva azt
látjuk, hogy tervezésükkor az aranymetszés és a Fibonacci sorozat szabályai érvényesültek! Az emberiség tehát már ekkor felismerte a természet
alapvető ritmusát, amely növényekben, kagylóhéjakban, a hullámok mozgásában, de akár az emberi test felépítésében is megjelenik.
Nature’s Design – a forma ereje, amely életet teremt
A svájci Nature’s Design egyedülálló termékei az aranymetszés arányai
alapján megtervezett különleges formaviláguknak, ólom- és egyéb nehézfémektől mentes anyaguknak, valamint szimbólumaiknak (Élet virága)
köszönhetően olyan rezgést hoznak létre, melynek hatására a csapvíz töredezett vízkristályai 3 percet követően szabályos, hatszögletű szerkezetbe rendeződnek vissza.
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Óvodáskor óvodáskór
Amikor én óvodás voltam, az óvodáskór még ismeretlen volt.
Mostanában - talán az utóbbi két évtizedben - azt látom,
hogy a közösségbe kerülés után egy hónappal szinte minden
gyermek náthás lesz, orra bedugul és lappangva egy szövődménysorozat veszi kezdetét. Az orrdugulás következménye,
hogy a fülkürt szellőzése romlik, és a füldugulás miatt alig
észrevehetően, de fokozatosan romlik a hallás.

A

mi igazán aggasztja a szülőket, hogy éjszakai száraz köhögés veszi
kezdetét. Sokan kruppnak vélik, de ez nem vírusbetegség, hanem a baktériumokkal zsúfolt váladék éjszaka, fekvő helyzetben a légvételekkel
beszippantódik a gégén át a légcsőbe, onnan pedig a hörgőkbe. A száraz köhögés átmegy hurutos formába, és hamarosan éjjel-nappal köhögni kezd a gyermek. Ritkán jár lázzal, és viszonylag enyhe tünetek miatt a
gyermekek sokszor még közösségbe jának, de az is előfordul, hogy ágynak dőlnek és a szülők felváltva - szerencsés esetben a nagyszülők segítségével - folyamatosan ügyeletet tartanak a kis gyermek betegágyánál.
Orvostól orvosig járnak, de azt látom, hogy ez a banális náthával kezdődő, hörghuruttal végződő betegségsorozat minden igyekezet ellenére nehezen befolyásolható. A kórképet jómagam elneveztem Hétfejűsárkány-betegségnek, ami azt is sejtetni igyekszik, hogy nehezen leküzdhető, hét összetevőből álló kórképről van szó. A győzelemhez mind a hét
sárkányfejjel meg kell birkózni.
A gyermekklinikán, ahol két évtizeden át ennek az új keletű népbetegségnek az okát kerestük, nagyrabecsült klinikai főnökünk, Miriszlai professzor úr vezetésével - úgy vélem - meg is találtuk a megoldást.
Sokat gondolkodtunk rajta, hogy milyen folyamat indult el a gyermekközösségekben húsz évvel ezelőtt. Az történhetett, hogy az egészséges
gyermekek közé félig meggyógyulva bekerültek olyanok is, akik az antibiotikumos kezelés után virulenssé vált, azaz megerősödött kórokozókat
szétszórták a társaik között. A gyengébb immunitású gyermekek a kórokozókkal együtt hazavitték a betegséget, sőt gyakran az óvónénik és a
gondozónők is náthásak lettek. Mostanában az is gyakori, hogy a kistestvértől a nagymamáig mindenki náthás lesz, később köhögni kezd. Többnyire az egész család beteg lesz, az apa kivételével, aki nyilván keveset
van otthon, hiszen valakinek kenyeret is kell keresni, és neki a legerősebb
a családban az immunitása. Nyilván mindenki érti, hogy ez a náthával
kezdődő betegség nem azonos a megfázásnak nevezett vírusbetegséggel,
itt sokkal komolyabb dologról van szó.
Az óvodából hazakerült kórokozók antibiotikum hatására nehezen pusztulnak el, különösen azok vészelik át a gyógyszeres kezelést, amelyek az
orrmelléküregben elbújnak. Tehát gócbetegség alakul ki, ami többszörös antibiotikus kezels után is csak egyre ellenállóbb törzsek kialakulását
eredményezi, amelyek további szövődményeket okoznak. Megtelepednek
az orrmandulában, esetleg torok mandulában is, középfülgyulladás, ritkán tüdőgyulladás is kialakulhat.
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Az orrdugulás miatt az orr és a fül közötti anatómiai csatorna, a fülkürt
(szerzői nevén Eustach kürt) is bedugul, nem tudja a légtartalmat biztosítani a középfülben. Az itt kialakuló vákuum a testnedvek beáramlását
eredményezi a középfülbe. A dobüregben a levegő helyett sűrű kocsonyás massza képződik, ami nyilván rosszul vezeti a hangokat, és ennek
következménye a halláscsökkenés és az ehhez kapcsolódó beszédmegértési és magatartási zavar.
Több évtizedes klinikai tapasztalat bizonyítja, hogy a betegség elhúzódásáért az orrmelléküregben megbújó kórokozók felelősek, melyek a nyálkahártya izgatása révén állandó váladék termelésre ösztönzik a felső és az
alsó légutakat. Mindennapos gyermek fül-orr-gégészeti gyakrolatunk bebizonyította, hogy ezen kórkép kapcsán a kórokozók eltávolítása szívótechnikával sokkal eredményesebb, mint a kórokozók elpusztítása.
Ez a Miriszlai professzor vezette orvosi iskola legfontosabb megállapítása, valamint az is, hogy az orrváladék otthoni „leporszívózása” is segít a
baktériumok számának csökkentésében, de azt is tudjuk, hogy a gócbetegséget nem szünteti meg, ez igazi szakorvosi, gyermek fül-orr-gégszeti
feladat.
A beteg gyermekek immunitása a megerősödött kórokozókkal szemben
mindig relatíve gyengébb a szükségesnél, tehát erősíteni kell - elsősorban
egészséges táplálkozással, de ha ez nem elég, akkor természetes alapanyagú vitaminokkal.
A szűnni nem akaró nátha és köhögés kórképe az óvodáskorú, illetve
bölcsődés gyermekek egyre gyakoribb betegsége, tehát elsősorban pontos diagnózist és egyszerű, de következetes és hatékony kezelést igényel
- szerencsés esetben műtét és antibiotikum nélkül.
Dr. Somi Ildikó gyermek fül-orr-gége szakorvos

Magán betegápolás otthon
Mindenütt jó, de legjobb otthon... Bizony különösen igaz
ez, amikor az ember beteg, lábadozik. Vannak olyan esetek,
amikor megfelelő szakápolási segítséget igénybe véve, elkerülhetjük a kórházi, vagy más intézményi tartózkodást.
Pásztor Dezsőt, a Pásztor Otthonápolás Bt. ügyvezetőjét
kérdeztük az otthoni betegápolással kapcsolatban.
A Pásztor Ottonápolási Bt. magán betegápolással foglalkozik. Milyen problémával fordulhatnak Önökhöz a páciensek?
Többrétű a tevékenységi körünk, a felügyelettől
a szakápolásig, akár a nap 24 órájában is. Emellett egészségügyi távfelügyelettel és rendezvények egészségügyi biztosításával is lehet minket keresni. Többnyire idős és beteg emberek
vagy hozzátartozóik jelentkeznek, akik szeretnék elkerülni a kórházi vagy más intézménybeli
beavatkozást, elhelyezést.
Jelenleg Kecskeméten és vonzáskörzetében látjuk el a feladatot, de reméljük hamarosan majd
több településen is tudunk rendelkezésre állni.
A rendezvénybiztosítást már most is országosan tudjuk ellátni.

Említette a szakápolást és a távfelügyeletet.
Mit lehet ezekről tudni?
Szakápolás alatt mindent ami szakfeladat és
amit végzett egészségügyi személyzet végezhet. Pl: Infúziózás, vérvétel, sebkezelés, katéterezés stb. Mindezt a saját eszközeinkkel a beteg otthonában el tudjuk végezni. Akár 24 órában is tudunk biztosítani megfelelő színvonalú
elláttást, ha azt igényli a beteg.
A távfelügyeleti lehetőség egy lényegesen olcsóbb megoldás, és itt is 24 órában figyelünk
a betegre. Ilyenkor személyesen nem vagyunk
mellette. Ezt a lehetőséget jó állapotú és önellátó embereknek ajánlom. Egy apró, több funkciós vészjelző eszköz van kihelyezve a pácienshez, és probléma esetén tud jelezni. Ezután a

diszpécser szolgálat - ahova a jelzés befut - tájékoztat minket a problémáról, és a kivonuló egységünk intézkedik a további teendőkről.
Milyen szolgáltatókkal állnak kapcsolatban?
Több területen is rendelkezünk orvosi kapcsolatokkal, gyógyszertárral és egészségpénztárakkal működünk együtt. Az egészségügyi rendezvénybiztosítás szolgáltatásunk által a mentőszolgálattal is megállapodásban állunk. Gyógytornászokkal és gyógymasszőrökkel is dolgozunk.
Tervben van a területi növekedés. A szolgáltatások körében is várható bővülés?
Igen, célunk bevezetni olyan fizikoterápiás kezeléseket, amiket majd szintén a beteg otthonában tudunk biztosítani.
VH
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Gyógytorna, fizioterápia

- nem ismerjük jól, pedig érdemes

Aki még nem találkozott vele, nemigen tudja, mire jó a gyógytorna, más néven
fizioterápia. Általában azok is egyoldalúan ismerik, akik már részt vettek valamilyen
kezelésben. Legtöbben a műtétek, sérülések utáni gyógytornával találkoznak, illetve a rehabilitációban használt módszerekkel, például az elektroterápiával. Azonban
ezeken kívül még igen sokféle módszert alkalmaz a gyógytornász, melyeknek céljai a
fájdalomcsillapítás, az egészség mielőbbi helyreállítása, illetve a kiújulás elkerülése.

A

fizioterápia olyan sajátságokkal is rendelkezik, amelyek eltérnek napjaink modern, „nyugati”
stílusú orvoslásától. Érdemes ezeket végiggondolni. Talán a legfontosabb: a gyógytorna a betegség, a fájdalom okait igyekszik megszüntetni, miközben magát a fájdalmat is csillapítja. Ezért lehet hatásosabb, mint a gyógyszeres, injekciós kezelések (fájdalomcsillapítók, szteroidok), amelyek
inkább csak a tüneteket enyhítik; mivel az okot nem szüntetik meg, a fájdalom visszatér. Fontos
különbség az is, hogy a gyógytornának, ellentétben a gyógyszerekkel, nincs káros mellékhatása.
Lényeges eltérés, hogy a gyógytornász holisztikus szemlélettel gyógyít. Nem csak a konkrét betegséget, hanem részletes anatómiai ismeretei révén a szervezet egészét, az összefüggéseket vizsgálja és fordítja a gyógyulás javára. Utóbbiból következik, hogy a gyógytornász a páciensét is aktívan bevonja a kezelés menetébe, így a gyógyulási folyamat teljesebb, hatásosabb lesz. Mivel minden korosztálynak megvannak a jellemző problémái, érdemes csoportosítva áttekinteni ezeket.
Fiatal korban: Az egészséges fejlődéshez elengedhetetlen (lenne) a megfelelően végzett mozgás,
sport. Az iskoláskorúak között ijesztően magas a mozgásszervi elváltozásokban szenvedők aránya (gerincferdülés, lúdtalp, súlyos testtartási hibák, végtag tengely-deformitás). Ezek a hibák
ilyenkor még könnyebben javíthatók, de ha ez nem történik meg, hamarosan jelentkeznek a kellemetlen, fájdalmas tünetek. Tipikusak ebben a korban a kisebb-nagyobb sérülések, zúzódások,
törések. Fontos, hogy ezek szövődménymentesen gyógyuljanak - az esztétikai szövődményeket
is ide értve. Ne maradjon vissza fájdalom, beszűkült mozgás, vagy akár csak egy csúnya heg. A
fizioterápiának ez is nagyon fontos területe.
Felnőtt korban: Jellemzőek a nem megfelelő testhelyzetben végzett munka, és a túlerőltetés okozta problémák (pl. derékfájás, térd- vagy vállízületi fájdalom, teniszkönyök). Érdemes ezekkel szakemberhez fordulni, még mielőtt a baj visszafordíthatatlanná válik.
Idős korban: A kor előrehaladtával az egészségügyi problémák hajlamosak súlyosbodni, de ebbe nem szabad beletörődnünk. Az idős kor tipikus bajai a derékfájás, izomfájdalom, ízületi fájdalmak, a mozgás fájdalmassága és beszűkülése. Ezekre mind léteznek speciális fájdalomcsillapító, közérzetjavító terápiák.
Amatőr és profi sportolóknak: A fizioterápia segít egy sérülés teljes rehabilitációjában, a kiújulás megelőzésében, sőt, elkerülésében. A fizioterápia szintén
lehetővé teszi - speciális módszerekkel és eszközökkel - az adott sportnak megfelelő, ízületkímélő és sérülésmegelőző tréninget, illetve a sportteljesítmény
növelését. E célból bevált gyakorlatként ajánlhatom például a külső rögzítő szalagok (tape-ek) alkalmazását.
Talabér Blanka gyógytornász-fizioterapeuta
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A gyönyörű mosoly egyik titka
A fogazat fontos szerepet játszik életünkben. Befolyásolja az
arc harmóniáját, a beszéd és az artikuláció módját, mimikánkat, ezzel személyiségünk egyéni kisugárzását. A fogazat életminőségünk része, önértékelésünk szimbolikus jelzője.

a harmonikus fogazat!

Alkalmazott technikák: Kivehető készülékek
számtalan fajtáját (speciális csavaros lemezek,
aktivátorok, funkciós készülékek) készítik zárt
rendszerben Dentaurum anyagokból.
A rögzített készülékes (Multiband) kezeléseknél bevezetésre
került
a
legkorszerűbb
lágy erőkkel működő ún. önligírozó rendA fogszabályozás a fogak, a fogazat és az állcsontok helyzeti eltéréseinek
szer, amellyel gyorsabban, hatékonyabban, higiénikusabban végezhetők a
kezelésével foglalkozik. Ezek kialakulhatnak rossz szokások következtékezelések. Magasabb esztétikai igény esetében készíthető porcelánból is.
ben, tejfogak rendellenes váltódása miatt, illetve örökletes alapon. A szabálytalan fogazat esztétikai hátrányok mellett növeli a fogszuvasodási haj- Egyszerűbb esetekben az ún. „láthatatlan fogszabályozás”sínterápiák kelamot, elősegítheti a fogágy betegségek korai kifejlődését, zavarja a rágást, rülnek alkalmazásra
sőt beszédhibákat is okozhat. A fogszabályozás végső célja, hogy a gyerA fogszabályozás új dinamikusan fejlődő ága a  myo-funkcionalis
mekek harmonikus arcú és fogazatú felnőttekké váljanak. Érdemes odafi- Trainerekkel történő kezelések, amelyek segítenek a helyes légzés, nyelés
gyelni már kisgyermek korban a fogazati rendellenességekre, mivel a ve- hangképzés fejlesztésében, egyben a testtartásra is jótékonyan hatnak.
gyes  fogazati stádiumban is el lehet kezdeni a prevenciós szemléletű ke- További szolgáltatások: sport fogvédők, szájszárazság elleni készülék,
zelést.
horkolás gátlók, harapásemelők, fogfehérítő sínek.
Dr. Molnár Mária Magdolna fogszabályzó szakorvos 1983-tól foglalkoVarga Nóra Viktória
zik fogszabályozással. Saját rendelőjében végez járóbeteg  fogszabályozási-fogorvosi szakellátást magánbetegek illetve TB. szerződött 18 éven aluli körzeti páciensek részére, a Pro Humanitate Kft. (www.prohumanitate.
hu) szolgáltatása keretében. A rendelő szomszédságában fogtechnikai
Praxis labor üzemel, így a fogszabályzó készítés jóval gyorsabbá és hatékonyabbá vált.
A kft. széleskörű ellátást nyújt a fogszabályozás és a fogszabályozó fogtechnika területén, a betegekre egyénre szabottan a legkorszerűbb eszközökkel és módszerekkel.
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A látás egy tanult folyamat. A látásfejlődésben a 0-6
éves kor a meghatározó, ezért nagyon fontos, hogy
időben észrevegyük a figyelmeztető jeleket, és minél
korábban kerüljön szemészorvoshoz a gyermekünk.

Hogyan
vigyázzunk
gyermekünk
szeme
fényére?

28.
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Sajnos a gyermekek általában nem jelzik, hogy nem látnak jól, mert így szokták meg,
nincs viszonyítási alapjuk, számukra ez a természetes. Ezért kell a szülőknek figyelniük az intő jelekre, mert a korai felismerés jelentősen javítja a gyermek jövőbeli kilátásait és akár a pályaválasztását is! Sajnos sok esetben csak az iskolás kor elérésekor szembesülünk azzal, hogy a gyermek nem lát jól, de ilyenkor már sokkal nehezebb javítani a
látásukon, mert kialakul az úgynevezett tompalátás vagy más néven ambliopia. Mik is a
legfontosabb tünetek? Gyermeke koraszülött volt. Gyermeke 3 hónapos kora után sem
reagál a fényre, nem ismeri fel az arcokat. Kancsalságot veszünk észre nála. Ha mindig ugyanaz a szem kancsalít, akkor a kancsalító, gyengébben látó szemen idővel tompalátás alakulhat ki. Előfordulhat, hogy felváltva kancsalít mind a két szemével és hol az
egyik, hol a másik szem kancsalít. A térlátása nem megfelelő, neki megy mindennek,
mellé teszi a dolgokat, nem jó a távolság észlelése. Gyakran piros, könnyezik, viszket és
váladékos a szeme. Közel hajol a játékaihoz, közelről nézi a televíziót. Gyakran panaszkodik fejfájásról, sokat dörzsöli  a szemét. Olvasási, írási, tanulási nehézségei vannak.
A szülők is szemüvegesek (családi halmozódás). Ha ezek a tünetek közül bármit is tapasztal a gyermekénél, minél előbb keressen fel egy gyermekszemészt.
Ha sikerült megállapítani a korrekciót, nagyon fontos, hogy a legmegfelelőbb keretet
és lencsét válasszuk a gyermeknek. A keretnél fontos, hogy jól illeszkedjen a kis orrnyergükön, ne legyen túl keskeny, hogy ne tudjon felette kikukucskálni, és bőrbarát
anyagból készüljön. A lencseválasztásnál figyelni kell, hogy csak műanyag lencsét válasszunk, ami nem törik és a megfelelő felületkezeléssel van ellátva. Fontos az UV védelem, karcállóság illetve a tükröződés mentes bevonat, de ezekben már a látszerészek
tudnak nagy segítséget nyújtani önöknek.
Pencz Erika látszerészmester a Pencz Optikából

Csajos problémák

- gondolatok a gyermeknőgyógyásztól

A lányok születésétől egészen a felnőtté válásig előforduló
nőgyó-gyászati problémáival, egy speciális
terület, a gyermeknőgyógyászat
foglalkozik. Dél-Pest
megyében ilyen szakvizsgával rendelkező
orvos Dr. Albu Tibor.
Őt kérdeztük arról,
hogy mikor, hogyan
és leány gyermekünk
milyen problémáival
fordulhatunk hozzá.

M

ilyen kortól lehet felkeresni a gyermeknőgyógyászt?
Ez a szakterület egészen az újszülött kortól, azaz 0-18 éves korig foglalkozik a gyermekekkel. Sajnos vannak olyan problémák, amik már
az egészen kicsi babákat érinthetik.
Milyen problémák lehetnek ilyen fiatalon? Mire kell odafigyelni csecsemő, illetve kisgyermek korban?
A gyermekgyógyászban merülhet fel valamilyen fejlődési rendellenességre vonatkozó gyanú. Ilyen esetben mindenképpen szükséges egy
szakorvosi vizsgálat az elvetésére, vagy megerősítésére, és minél előbbi kezelésére. A csöppségek esetében is léphet fel gyulladásos betegség, melyeket legtöbbször az anyák vesznek észre. Váladékozás, kipirosodás, fájó, csípő érzés a nemi szervek tájékán.
Aztán óvodás korba lépve derülhetnek ki a letapadások, összenövések,
melyeket nagyon fontos oldani. Az ilyen jellegű elváltozások vizelési problémákat, húgyúti fertőzéseket, akár vesegyulladást és refluxot is
okozhatnak. E korszakban fordul elő az is, hogy játék közben, akár az
óvodában bármi nemű gomb, kis méretű játékdarab, babszem, vagy az
udvaron elforduló toklász kerül a hüvelybe. A különböző idegen testek
gyulladásokat, folyást, gennyes váladékozást okozhatnak.
A nagyobb lányoknál a gyulladásos megbetegedések mellett, már a
hormonális változások következtében felmerülő problémák is jelentkeznek. Az átlagos életkor a menstruáció kezdetére a 12 év. Ez egy
átlagszám, ennél jelentkezhet jóval korábban, de jóval később is. Az
okra fényt kell deríteni. A rendszertelen vérzést is ki kell vizsgálni. A
hormonális változások következtében kialakuló zavarok, például a korai nemi túlfejlettség, vagy éppen ellenkezőleg, a fejletlenség, vagy a
nagyon erős szőrösödés, mind mind orvosi vizsgálatot és kezelést igényel. A tizenévesek között is derülhet ki valamilyen elváltozás a belső
nemi szerveken, fájdalommal járó petefészekciszták, és sajnos a petefészekben vagy az emlőn daganatok is.
A nemi élet elkezdése után jönnek a nemi úton terjedő betegségek, és
jöhet egy nem kívánt terhesség problémája is. Ezen bajoknak a kiszűrése is a gyermeknőgyógyászati rendelés feladata. Itt a felnőtt vizsgálati módszertől eltérően vizsgálunk. A hozzánk érkező gyermeket meg
kell nyugtatni, hogy nem jár fjádalommal a vizsgálat, nem kell tőle tartani. A belső vizsgálatot nem a hüvelyen át, hanem a végbélen keresztül végezzük. Az ultrahangos vizsgálatok, a különböző bakterológiai,
citológiai mintavételek sem fájdalmasak. Kiegészítő vizsgálatként a labordiagnosztika is segítségünkre szolgál.

„Ami nagyon fontos, talán a legfontosabb: hogy már
tizenéves korban beszéljünk róla gyermekeinkkel!”

A szexuális élet megkezdése, vagy már annak a közelsége is feladja a
leckét a lányos szülőknek. Mit tanácsol Ön nőgyógyász szemmel?
Ami nagyon fontos, talán a legfontosabb: hogy már tizenéves korban
beszéljünk róla gyermekeinkkel! A terhességmegszakítás egy komoly
trauma, mely elkerülendő! A mai fiatalok túl korán kezdik a nemi életet, nem eléggé érettek, nem elég fejlettek. Mind e mellett nincsenek megfelelő ismereteik a nemi élet, a szexualitás terén. Régebben - a Családvédelmi Szolgálat Kudor Anna védőnő összefogásával - osztályokat hoztak egy-egy szakrendelésre, hogy a fiatalok megfelelő tájékoztatás és megfelelő információ birtokában kerüljenek kapcsolatba a témával. Sajnos ma hiányzik a megfelelő tájékoztatás, hiányzik a szervezett összefogás, és nem utolsó sorban, nem merünk beszélni róla sem másokkal, sem pedig a saját gyermekeinkkel.
ACs - VH
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hamarosan a volán mögött
Mely 17. életévébe lépett fiatal fejében ne fordulna meg
a gondolat: Most már nekem is lehetne jogosítványom?
Ez persze nem olyan egyszerű, tanulni, készülni,
gyakorolni kell. Tanfolyam, vizsgák és még
anyagilag is egy nagy lélegzetvétel. Utánajártunk a jogsi kérdésnek, a Kuszka Autósiskolától kérdeztük Kuszka Lászlót.
Ahhoz, hogy valaki jogosítványt szerezzen, első lépés,
hogy elkezdjen egy erre irányuló tanfolyamot. Milyen
feltételeknek kell megfelelni, hogy a „B” kategóriás jogosítvány megszerzésébe belefoghasson valaki?
„B” kategóriánál a betöltött 16 és fél év a leghamarabbi
időpont a kezdésre. Orvosi alkalmassági véleményt kell
kérni a háziorvostól, valamint bizonyítvánnyal igazolni szükséges legalább a 8 általános iskola elvégzését. 16. életév 9. hónap betöltése után lehet KRESZ vizsgát tenni. A rutin vizsgát eltörölték „B” kategóriánál, de természetesen a feladatok megmaradtak, csak
azokat élesben közúton, parkolókban gyakoroljuk, így azonnal megkezdődhet az oktatás. Betöltött 17. életév után, elméletileg már másnap vizsgázhat is a tanuló.
Hogyan épül fel a tanfolyam?
Két fajta tanfolyam van, a hagyományos tantermi, illetve a korszerű E-learning. A hagyományos tanfolyam felépülése: KRESZ, vezetéselmélet, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. A minimális elméleti óraszám „B” kategóriánál 28 órából áll. Az E-learningnél minimum
5 óra, illetve amennyi idő alatt a diák elsajátítja a tananyagot. Jelenleg az E-learningnél jobb és korszerűbb tananyagot nem is kaphatnának a tanulók. A sikeres vizsgák száma erősen felülmúlja a hagyományos tantermiét. Az nkh.gov.hu oldalon, a Vizsga Sikerességi Mutatóban (VSM) az összes autósiskola eredményét meg lehet tekinteni negyedévi bontásban.
Mik az elméleti oktatásból gyakorlati oktatásba belekezdés feltételei?
A gyakorlati óraszám minimum 30 óra. A gyakorlati oktatás feltétele a sikeres KRESZ vizsga és természetesen az anyagiak megléte. A
tanfolyam elkezdésétől számítva 9 hónapon belül meg kell kezdeni a
KRESZ vizsgát, mindegy milyen eredménnyel. Ezután még 3 hónap
van arra, hogy egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát tegyen a tanuló.
A forgalmi vizsgával maximum ötször lehet próbálkozni, utána pályaalkalmassági vizsga következik.
A KRESZ vizsga elévül-e, tarthat-e szünetet az elméleti és a gyakorlati
oktatás között a tanuló? Hogyan zajlik ma egy ilyen vizsga?
A sikeres KRESZ vizsgától számítva két év áll rendelkezésre a sikeres
forgalmi vizsga letételére. De az utolsó 3 hónapra nem szabad hagyni
a forgalmi vizsgát. Ha megtörtént a vizsgára jelentés, megkapjuk az
időpontot, amit közlünk a vizsgázóval. A vizsga számítógépen történik, 55 perc áll a rendelkezésre, de általában a felkészült tanulók 15-20
percen belül megoldják a feladatot.

30.
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Piszkos anyagiak. Mennyibe kerül ma minimum egy „B” kategóriás
jogosítvány megszerzése? Mekkorák a vizsgaárak?
Egy „B” kategóriás jogosítvány anyagi vonzata iskolánként változó.
Cegléden és vonzáskörzetében 120-140.000 Ft a képzés díja. Erre jön a
4.600 Ft KRESZ vizsgadíj, a 11.000 Ft-os forgalmi vizsga díja, plusz az
orvosi, és ha kell, akkor az egészségügyi tanfolyam és vizsga ára.
Mit mutat a gyakorlat? Átlagosan mennyi a szükséges óraszám?
A tapasztalat azt mutatja, hogy a sikeres forgalmi vizsgához kevés tanulónak elég a 30 óra vezetés. Szükség lenne a pótórákra, amire sajnos sajnálják a pénzt. Ki lehet jelenteni, hogy kb. 35-40 óra, ami szükséges a sikeres vizsgához, de ezt befolyásolja a tanuló vizsgadrukkja
is. Egy oktató havonta maximum 192 órát tarthat. Ez azt jelenti, hogy
6 tanulót tud levizsgáztatni egy hónapban.
Vannak-e tipikus hibák? Melyek a sikertelen vizsgák okai? Gondolunk
itt, akár a KRESZ vizsgára, akár a gyakorlatra.
KRESZ vizsgánál tipikus hiba, ha keveset gyakorol a tanuló. Ok lehet
még az, ha nem jut hozzá a gyakorló vizsgakérdésekhez. A forgalmi
vizsgáknál a saját tapasztalatomat tudom elmondani. Ami a sikertelenséget okozza, az a gépjármű térben való elhelyezésének nehézségei a parkoláskor, a gyalogosok elsőbbségének elvétele, irányjelző használatának
elmaradása, kanyarodási szabályok, sebességhatárok be nem tartása.
Oktatói szemmel mi a véleménye lakóhelyünk környékének közlekedési lehetőségeiről? Létezik-e Cegléden olyan pont, amelyet a tanulók
gyakran elhibáznak, vagy nem kedvelnek, nehéznek tartanak?
A „pöttyforgalom” eléggé feladja a leckét a tanulóknak. Mire elindulnánk, már ott is van egy autó. A Szent Imre herceg utca végén az új
közlekedési lámpa még újdonság számunkra. Amit már meg lehet állapítani, hogy a szabad jelzés minden irányból elég rövid. A párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten nagyon sokszor el kell mondani,
hogy ha a külső sávról bemegyünk a belső sávra, az nem kanyarodás,
csak sávváltás. A tanulók legkevésbé szeretik bárhol a hátramenetes
parkolást párhuzamosan a szegély mellé.
vh

méretpontos
üléshuzat
Minden gépjármű típusra, személyautóra, kisteherautóra, kamionra, buszra,
traktorra, elkészítjük a tökéletesen illeszkedő üléshuzatot, amely segít megóvni az ülések eredeti kárpitját. Bármilyen igényt megpróbálunk kielégíteni,
és nem ijedünk meg a különleges kérésektől sem.
Legalább 100 fajta anyagminta közül választhat.A különböző
színű, mintájú, vagy minőségű anyagok összeválogatásának
csak az ön fantáziája szabhat határt. Vásárolhat nálunk trikó-,
univerzális- és UV álló üléshuzatokat is.

dekorált autó látható autó

A méretpontos üléshuzat azt jelenti, hogy az üléshuzat az
eredeti kárpit minden alkatrészét eltakarja. Pontosan követi a
gyári fazont, lehetőség szerint a gyári varrási vonalakat is. A
biztonsági övek és a támladöntő karok funkcionálisan használhatóak, mivel a védőhuzatokon ezeken a pontokon nyílásokat alakítottunk ki. A fejtámlák nyílásait természetesen kivágjuk, megerősített varrással szegjük körbe. A kárpitozott
fejtámlákra is készítünk védőhuzatot.

„Minden ami dekor, minden ami látható...” a Redcode Decor Tervezőgrafikai
Stúdió szolgáltatásai közé tartozik az
autómatricázás, fóliázás is. Legyen szó
egyéni dekorációról, vagy céges reklámgrafikáról, akár a teljes jármű becsomagolását kérheted.

Univerzális üléshuzat garnitúra
• Minőségi gyári szövet vagy utángyártott anyag az ülőfelületen
• A szövet szivacs és selyemmel laminált a hosszabb élettartam miatt.
• Háttámla elasztikus anyagból.
• 5 db fejtámlával. A hátsó ülés kérhető osztottan is.

További tevékenységeink a járműdekoráláson kívül az alábbiak cégek, vállalkozások és magánszemélyek részére is:
• Logo- és arculattervezés
• Weboldal: webdesign, webshop, mobil alkalmazások, hírlevél szolgáltatás, google adwords, hesder, banner, facebook
üzleti profil, kampánykellékek, QR kódok.
• Kirakatok, táblák, homlokzatok dekorálása: világítótáblák,
betűk. Cég, reklám, információs, figyelemfelkeltő, kresz és
megállítótáblák. Ablaküveg (épület) biztonsági, hő, UV és
fényvisszaverőfóliázása. Öntapadó fóliabetűk, felíratok vágása. Molinók, teherautó ponyvák készítése. 3D plasztikus
habbetűvágása: üzletnevek felíratok, utcanevek, házszámok.
• Nyomdai anyagok: plakát, szórólap, matrica, névjegykártya,
kártyanaptár, ismertető, katalógus, oklevél és zászló nyomtatás. Pólónyomás, étlap és itallap készítés.
• Nagyformátumú nyomtatás: bigprint, digital print. Óriásplakátok, molinók, Mega- és giga reklámok.
• Fotózás: tárgy, gasztro, rendezvény, modell, családi, sport,
esküvő, portfólió, kreatív portré, webshop, reklám, arculat.
Egyedi fotófeldolgozás, képjavítás, retusálás.
• Ajándékötletek: egyedi vászonképek, falmatricák stb...
• Homokfújt minták: üvegre, plexire, fémre, kőre
• Kárpitozás: bőr, velúr, szövet

Ülésvédő jellegű trikóhuzatok
• Minőségi gyári szövet az ülőfelületen.
• A szövet szivacs és selyemmel laminált a hosszabb élettartam miatt.
• Ez a típus az ülőfelületet védi a szennyeződéstől.
• Több színben.
Bán és Vincze Bt.

Amennyiben autódnak új külsőt szánsz, mindenféle wax, viasz és felületkezelés nélküli alapmosással hozd el hozzánk.
Egyszerűbb matricázás esetén, főleg, ha az időjárás is kedvez,
másnap elvihető az autó, de a teljes becsomagolás esetén lehet, hogy egy hétre is nélkülöznöd kell.
Klenk Attila Tulajdonos Redcode Decor Tervezőgrafikai Stúdió
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Aki még nem hallott róla vagy
még nem látta, mindenképpen
keresse fel a Tormási Autóház
új LADA szalonját!
Tormási Attilát kérdezzük a
régi/új márkával kapcsolatban.
Ön milyennek látja az új Ladákat?
Ezek már nem azok a LADÁK amiket a 90-es
években árultunk és javítottunk. Ez már egy új
LADA. Határozottan állítom, hogy ezek a mai
igényeknek megfelelő autók a régi modellek előnyeit megtartva, az új technikai vívmányokat
használva.
Hogy lettek LADA kereskedés?
Mikor világossá vált számunkra, hogy Európában Magyarországon lesznek az első LADA kereskedések, már akkor kerestük a kapcsolatot
az inportőrökkel. Ők is elsősorban azokat a kereskedéseket hívták, akik már régebbi kapcsolatban voltak a LADA-val. Így néhány tárgyalást követően biztossá vált, hogy Kecskeméten
és vonzáskörzetében a Tormási Autóház fogja a
LADA-kat értékesíteni.
Melyik modelleket lehet már megtalálni Önöknél?
A Magyarországon forgalmazott összes modellből találnak nálunk bemutató autót.
Szalonunkban megtekinthető a LADA Granta,
LADA Kalina és a LADA 4x4 – azaz a régi Niva
is. Hamarosan közúti forgalomban is kipróbálhatóak lesznek modelljeink.

Újra lehet LADA
autókat venni
Kecskeméten!

Mekkora érdeklődés van a LADA-k iránt?
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert
az emberek nagyon nyitottak a LADA modellek felé. Naponta számos személyes és még
több telefonos és elektronikus megkeresés érkezik hozzánk. Próbálunk mindenkinek a lehető leggyorsabban válaszolni, tájékoztatást adni.
Néhány műszaki adatot tudna mondani ezekről Örömmel és büszkén mondhatom, hogy már
több szerződés is született, az első két kecskeaz autókról?
méti LADA Granta és az első két LADA Kalina
Az autók többsége 16 szelepes EURO 6-os motorral van szerelve, de van 8 szelepes is. Választ- is gazdára talált.
ható automataváltós változat is. Modelljeinkben
megtalálható az ABS, légkondicionáló berendeMit érdemes tudni a LADA-k szervizelésével
zés, központi zár, szervokormány, légzsákok,
kapcsolatban?
keréknyomás érzékelők, tolatóradar, esőszenzor A LADA méltán híres strapabírása nem ismeés akár fűthető ülések is. Biztos vagyok benne,
retlen számunkra. Az orosz útviszonyokra terhogy könnyen kialakítható belőlük egy jól felvezett, zord körülményeket is kiválóan bíró autó
szerelt családi autó is.
sok éven át bizonyította, megbízhatóan elvisz
bennünket a legtávolabbi helyekre is. Ez az, ami
Várhatóak új modellek még?
annak idején megkülönböztette versenytársaiNagy reményekkel várjuk az Oroszországban
tól és ez az, amiben ma is bízhatunk. A LADA
már forgalomban lévő LADA Vesta modelleket
megtartotta egyik legértékesebb tulajdonságát: a
és a LADA X-Ray szabadidő autót is. Informáci- tartósságot. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
óink szerint a Vesta 2016-ban bevezetésre kerül hogy a gyár 5 év vagy 100.000 km általános gaMagyarországon is. Igazából azonban az összes ranciát biztosít minden új LADA vásárlónak.
modellünk új még, ezért is biztatunk mindenkit, A garancia feltételei sem teljesíthetetlenek véhogy jöjjön el hozzánk és nézze meg, próbálja ki leményünk szerint: az autót a gyártó által előa LADA autókat, mert higgyék el meglepetést
írt karbantartásokra rendszeresen szakszerviztudnak okozni.
be kell vinni. Ennek elmulasztása érvénytelenít-

32.

Családinfó Magazin | 2016. március

heti a garanciát. A rendszeres karbantartásról
a kapott dokumentumokat (számlát, szervizpecséttel ellátott szervizkönyvet) a tulajdonosnak
meg kell őriznie. Garanciális javítás körébe eső
meghibásodás esetén az autót haladéktalanul el
kell vinni egy hivatalos LADA márkaszervizbe.
Erre azért van szükség, hogy az eredeti hibából
eredő további meghibásodásokat, és így további költséges javításokat elkerüljük. Szakembereink már részt vettek a LADA által tartott műszaki tanfolyamokon, így teljesen felkészültek az új
és akár a régi LADA modellek teljes körű javítására. A LADA Tormási természetesen ugyan
úgy biztosítja a karosszéria és fényezésjavítást is
a szervizelés mellett.
Végezetül mondjuk el, hátha valaki még nem
tudja, hogy hol lehet megtalálni a LADA Tormási szalonját és szervizét?
A LADA Tormási szalon és szerviz a Kecskemét, Külső-Szegedi út 100. szám alatt található
a szervizünkkel együtt. Kollégáink szívesen adnak felvilágosítást, illetve egyeztetnek időpontot az info@ladatormasi e-mail címen illetve a
76/502-900-as telefonon is.
Elsősorban azonban a LADA szalonunkban és
szervizünkben személyesen várjuk Önt is!
LADA Tormási

Új autót
mindenkinek!

LADA Granta Sedan
most 1.999.000 Ft!
Részletek a márkakereskedésekben.

LADA Tormási

Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
+36 76 502 900
info@ladatormasi.hu
www.ladatormasi.hu
A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. Vegyes fogyasztás:
6,4 – 7,1 (liter/100 km). CO 2 kibocsátás: 148 – 164 (g/km). A fotó illusztráció.
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É

rdekli Önt a gasztronómia, a kulináris élvezetek, a
hagyományok megőrzése? Minket határozottan igen,
ezért is nyitottunk egy nem is akármilyen magyaros
csárdát, lassan négy éve. Hogy tudják, a lajosmizsei Fehér Akác Csárdáról beszélünk. Azóta is töretlenül szeretjük a fűszeres finom ízeket, házias fogásokat.
Ma egy réges régi recepttel rukkol elő konyhánk főszakácsa, büszkesége: Nagy József. Egy könnyed, tavaszias, tápláló ételről van itt szó, mely gourmet vendégek
igényeit is kielégíti, s mindezt folyékony formában teszi. Jól gondolták, egy ízletes és különleges levesről van
szó. Ételünk elnevezése: „Salátaleves, púpos rántottával”. Hogy mitől púpos? Hamarosan megtudjuk, de egy
kis vizualitásra azért szükség lesz.

Íme a recept séfünk tollából:
Hozzávalók 4 főre:
2 fej zsenge fejes saláta vagy 1 db nagyobb római saláta
3 dl tej
4 db tojás
2-3 gerezd fokhagyma
3 evőkanál étolaj
Só, frissen törött feketebors, 10%-os ételecet, mind ízlés szerint!

Salátaleves,
púpos
rántottával

Elkészítési idő: 35 perc
Fogjunk is hozzá! 1-1,5 liter vizet felrakunk főni kevés sóval (kb. 1 evőkanál), ha felforraltuk beletépkedjük a megmosott salátát, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, majd kis lángon 4-5 percig főzzük. Közben elkészítjük
a púpos rántottát: a 3 darab tojást, illetve az egy fehérjét sóval, borssal felverjük, majd egy kis méretű, forró, olajozott lábasba öntjük, lefedjük. Addig sütjük kis lángon, amíg megszilárdul, felpúposodik, lényeg hogy ne
keverjük. Ha a rántottánk felpúposodott, akkor az edényből kés segítségével kiemeljük, majd felkockázzuk, és a leveshez adjuk. Ezután hozzákeverjük a legírt, melyet a tejből és egy darab tojás sárgájából készítünk habverő  vagy villa segítségével. A legír hozzáadásánál ügyeljünk
a hőkiegyenlítésre, amennyiben hirtelen adnánk a leveshez úgy könnyen
kicsapódhat. Tehát a helyes folyamat a következő: a levest elzárjuk, kimerünk egy keveset a léből, a legírhez keverjük, majd az egész mennyisé-
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get óvatos keverés mellett a leveshez adjuk. A levest ezután forralni már
nem szabad, csak lassan kevergetve forráspontig hevíteni. Tálalás előtt
ízlés szerint lehet fűszerezni borssal, ecettel, kevés tejföllel. Akik nem vegetáriánusok, azok egy kis kockára vágott pirított bacon-nel vagy házi
füstölt sonkával is megbolondíthatják.
Jó étvágyat kíván hozzá:
Nagy József és a Fehér Akác Csárda, Lajosmizse
Apropó, ha sikerült hatni az ízlelőbimbókra, akkor további finom fogásokat is a figyelmükbe ajánlunk! Mindezt persze a teljesség igénye nélkül tesszük: Halászlé, Szalontüdő, Házi lecsós sertésszelet, Jércemell parmezán köntösben provanszi paradicsomos pennével, Orosz Szoljanka,
stb. Ki tudja? Lehet, hogy egy következő alkalommal az itt felsorolt ételek
egyikének receptjével ismerkedhetnek majd meg? Hamarosan kiderül….

Ne féljünk a vadhústól! Bizonyára már
sok háziasszony kacérkodott a gondolattal, hogy finom vadételt szolgál fel
az asztalra. Nem kell megrettenni a feladattól, elkészítése nem kíván konyhaművészeti ismereteket, bátran fogjunk
hozzá! A vadhús nem csak finom, különleges, de nagyon egészséges is! Könnyen
emészthető, különleges, értékes tápanyagokat tartalmaz. Értékei közül érdemes
kiemelni alacsony zsír-és koleszterintartalmát, magas vastartalmát, mely miatt jól használható a vashiányos emberek étrendjében.

A

48 Étterem és Bár Főszakácsa, Varga Károly, aki tizenháromszoros
olimpiai bajnok főszakács, azt vallja, hogy kiváló alapanyagokból, egy kis
kreativitással, mi magunk is csodákra vagyunk képesek. Minden átlagos
magyar háziasszony konyhájában megtalálható fűszerekkel, sóval, borssal, fokhagymával és kakukkfűvel, igazán ízletes és egészséges vadételeket tudunk készíteni.
Íme egy példa, melyet szívesen ajánlunk Önöknek:

hirdetés
48 étterem
Fűszerezés következik, sóval, borssal és friss kakukkfűvel. (használhatunk rozmaringot is, ha az kedvünkre valóbb) A tisztítás során leeső húsdarabokból húspépet készítünk, úgy hogy a kisebb darabokat hagymán
puhára pároljuk, majd botmixer segítségével pépesítjük. Hozzáadjuk a
mozaikos darabokra szeletelt paprikát, gombát, póréhagymát, füstölt szalonnát és egy kevés zúzott fokhagymát, ezeket sóval – kevéssel, mert a
szalonna sós – borssal ízesítjük. A klopfolt gerincfilébe töltjük a pépet
(prád9, majd szorosan feltekerjük és befóliázva közepes hőfokon (150-160
C°-on) víz hozzáadásával 1,5-2 óra alatt készre pároljuk. Ezután levesszük
a fóliát és magasabb hőfokon 180-200 C°-on sütjük még kb fél óra alatt.
Míg a husink sül, vadas krémmártást készítünk, vegyes zöldségekből, tej-

Göngyölt vaddisznógerinc, vadas
krémmártással, vajban párolt zöldségekkel, rösztikével
Hozzávalók: (nagy adag)
  2,5 kg vaddisznó gerincfilé
  4 dkg vad fűszerkeverék – vagy
saját magunk által készített só,
bors, kakukkfű keverék
30 dkg füstölt szalonna
  30 dkg sárgarépa (2db közepes)
  15 dkg póréhagyma (1db közepes)
  2 dkg fokhagyma (3-4 gerezd)
  20 dkg gyökér ( 2db közepes)
  15 dkg zeller (fél fej)
  20 dkg karalábé ( fél fej)
  30 dkg gomba (5-6 fej)
3 dl tejszín
1 dl tejföl
  2 dkg só (evőkanál)
  10 szál friss kakukkfű
2 db tojás
10 dkg vaj
  2 evőkanál mustár
Elkészítés:
A vaddisznó gerincfilét előkészítjük, letisztítjuk, szétnyitjuk majd klopfoljuk a megfelelő vékonyságra, hogy göngyölni tudjuk a későbbiek során.

szín, vaj, tejföl és mustár hozzáadásával. A vegyes zöldségeket feldaraboljuk, alaplevet öntünk rá – annyit, hogy éppen ellepje – és puhára főzzük. Ha kész, hozzáadjuk a tejszínt, mustárt és a tejfölt, sóval, borssal ízesítjük, végül turmixoljuk és a
vaj hozzáadásával fényesre forraljuk.
A kész gerincfilét centis szeletekre vágjuk, vajon megfuttatjuk. Friss zöldségekkel, a vadas krémmártással és rösztivel
melegen tálaljuk.
Rösztihez: 1 kg burgonya
4 evőkanál olaj
só, bors – ízlés szerint
A burgonyát sós vízben megfőzzük, hagyjuk kihűlni. Ezután
megpucoljuk és nagylyukú reszelőn lereszeljük. Hozzáadjuk a
4 evőkanál olajat, sót és kisebb halmokba, tallérokat formázva,
mindkét oldalán serpenyőben sütjük. Jó étvágyat kívánunk!

A 48 Étterem és Bár a régió legfelszereltebb konyhatechnológiájával garancia arra, hogy a jellegzetes magyar ízeket és ételeket a legmodernebb
köntösben tálalják a vendégek számára. A magyar konyha diadala ez az
étterem, melyet a gondosság, az elegancia, a szakértelem és a gasztronómia szeretete ihletett. Akár családi pillanatok, akár üzleti tárgyalás vár
Önökre, nálunk élmény lesz az együtt töltött idő!
48 Étterem és Bár
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A CSOKOLÁDÉ LEHET
EGÉSZSÉGES!?
A csokoládé endorfint szabadít fel a
szervezetben, amit boldogsághormonként is emlegetnek. A csokoládé energiát ad, káliumot, magnéziumot, foszfort,
kalciumot, vasat tartalmaz, ezek mellett B1 és B2 vitaminforrás.

Falusi Cukrászat,
a hagyományos
ízek világa!
A gyerekek imádják a süteményt. Sok
felnőtt sem tud ellenállni egy gusztusos, szépen feldíszített tortaszeletnek.
Az édességek jó kedvre derítenek, kellemes hangulatot varázsolnak egy családi, baráti összejövetelre. Mindenki
megtalálhatja a kedvencét: csokis, túrós, gyümölcsös, krémes vagy kekszes,
végtelen számú lehetőség létezik. Ha a
sütési kedvünk nincs arányban a sütemények iránti rajongásunkkal, látogassunk el egy cukrászatba.

A

z egészséges csokoládé témában Engel Károllyal beszélgettünk, akinek új fejlesztésű Upper Bars termékcsaládja, a természetes összetevőket tartalmazó csokoládé.
Édességeket már 16 éve gyártanak. Az évek során olyan mértékben változtak az alapanyagok és a vevői igények, hogy lehetetlenné vált a megszokott minőség biztosítása. Ezért döntöttek úgy
2011-ben, hogy átállnak az egészséges csokoládé készítésére. Tisztában vannak  az egészséges életmód jelentőségével és jó ötletnek
tűnt a két dolog összekapcsolása.
Az Upper Bars termékcsalád természetes összetevőkből áll és
nem tartalmaz tartósítószert. Szakemberekkel, cégekkel és kutatókkal közös munkában fejlesztik termékeiket.
Engel Úr korábban nem látott olyan csokoládét, amiben gyógynövény lett volna. Kapszula formájában fogyasztotta ezeket, és
onnan jött az ötlet, hogy tegyék bele ezeket a csokoládéba. Termékeikben  megtalálható  huminsav,  homoktövis,  kurkuma,
ganoderma gomba, gyömbér.
Gondoltak az éltelallergiában szenvedőkre és egyes fajták a diétába is beilleszthetők, így készítettek csökkentett szénhidrát tartalmú szeletes csokit és paleo étrendnek megfelelő finomságot is. A
céljuk, hogy 100 százalékban gluténmentes legyen minden termékük, így  a glutén érzékenyek is fogyaszthassák ezeket.
Megállapíthatjuk, hogy nyugodt szívvel fogyaszthatunk csokoládét, csak figyeljünk oda az összetevőkre és mint mindenben itt is
nagyon fontos a mértékletesség.
VNV
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F

alusi Béla négy éves kora óta készült a cukrász szakmára, édesapjától látta a mintát. A mesterséget a városszerte ismert cukrász,
Fodor Pista bácsi testvérétől, Fodor Mihály szakoktatótól tanulta. Mesterétől kapott útravalója: „Bélám, ha egyszer önálló leszel,
olyan süteményeket csinálj, amit te is szívesen megennél. Alakíts
ki egy olyan ízvilágot és minőséget, amin semmilyen körülmények között nem változtatsz, amire idővel rámondják: ezek a Falusi ízei! - meglátod, lesznek majd bőséggel visszajáró vevőid.”
Mit ad Isten, lettek is! Igaz, negyven évet kellett várnia, hogy a
gyermekkori álom valósággá váljon. Családi házukat alakítoták át
feleségével, hogy létrehozzák saját cukrászüzemüket. Ennek már
hét éve. Hagyományos módszerekkel, természetes alapanyagok
felhasználásával készítik süteményeiket.
Egyedi igényeket is kielégítenek, legyen szó családi, baráti ünnepi
alkalmakról vagy esküvőkről. Torta és süteményrendelést személyesen és telefonon vesznek fel, hétfő kivételével.
Érdemes megkóstolni a kézműves finomságokat! Érezhető a különbség!
Falusi Béla, Falusi Cukrászat, Kecskemét

A klasszikus házi
sonka titka
Róka Zoltán Nagykőrösön kistermelőként foglalkozik saját nevelésű sertések
feldolgozásával. A mögötte lévő 20 év
tapasztalat biztosítja az állandó, megbízható minőséget. Célul tűzte a hagyományok megőrzését és továbbvitelét.
Több év alatt alakult ki a termékkínálatának egyedi ízvilága. Receptúrázva van
minden készítménye, amelyek nagyrészt
tartósítószer nélkül készülnek. Ha mégis
tartósítani kell, akkor az főként füsttel
vagy sóval történik.

J

elenlegi termékkínálatában megtalálhatók: a hurkák (rizses, véres), a májpástétom, a disznósajt, a szalámik és tulajdonképpen
minden, ami sertésből van.
Folyamatosan kísérletezik az ízekkel, mindig kitalál valami újat.
Igyekszik különböző ízvilágokat megalkotni. Különlegességek a
házi füstölt kenőmájas, házi debreceni és a turista szalámi. A nyári hónapokban grillkolbászt is készít.
A húsvét közeledtével jön a sonkaszezon. Ilyenkor mindenki vágyik az omlós, füstölt házi sonka ízére. A hagyományos húsvéti sonka 4-5 hétig áll a sóban, ennek lemosása után következik a
szikkadás időszaka. Klasszikus húsfüstölőben 48- 72 óra időtartamú hideg füstöléssel lesz tökéletes. A füst „megfűszerezi”, aromát ad a húsnak.
Itt nem nagyüzemi gyártás folyik. A nagy mennyiség helyett,
sokkal fontosabb, hogy a vevő minden alkalommal elégedett legyen a megvásárolt hús minőségével, ízével. Minden héten
frissen vágott hússal, egyéni igények alapján, megrendelésre
dolgoznak.
VNV
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Mozgásfejlesztéssel
a sikeres tanulásért
Minden szülő leghőbb vágya, hogy gyermeke boldog, kiegyensúlyozott, s egyben sikeres, jó tanuló legyen. De nem könnyű ám a
mai világban gyereknek lenni! Amikor a hatéves belép az
iskolakapun, számos területen kell „érettnek” lennie.
A gyerekek többsége azonban – bár rendkívül magas intellektussal rendelkezik – mégsem „működik tökéletesen”.  pl. bár már tud írni, olvasni, esetleg 1000-ig számol, de a figyelme ötpercenként elterelődik, netalántán nem
tud megülni a fenekén, aminek következtében nem hallja, hogy mi a feladat,
így nem tud jól teljesíteni az iskolában. Gyakran előfordul, hogy olvasási nehézségei adódnak, ami hátterében általában a téri tájékozódás zavara, vagy
a beszédhangok hibás észlelése, vagy a hallás utáni információgyűjtés hibás működése áll. Egy szóval, valamilyen részterület hibásan működik, és ez
akadályozza a sikeres iskolai beválást, amitől a gyerkőc ingerült lesz, dühös,
vagy kiábrándult. Netalántán rendszeresen megbetegszik, hasfájással, fejfájással indul iskolába.
Mi lehet a megoldás?
Gyógypedagógusok bizonyították, hogy a tanulási zavarok hátterében leggyakrabban az idegrendszer éretlensége áll. A mozgásfejlődés az, amely a
személyiség egészének kialakulását befolyásolja. A csecsemő először mozgásaival fogja kifejezni magát. Csak utána kezd el beszélni. Vagyis a mozgás és
az értelmi fejlődés egymással szoros összefüggésben van. Ha egy csecsemő
mozgásfejlődéséből fontos fázisok kimaradnak, pl. nem mászik, vagy csak
nagyon rövid ideig gyakorol be egy-egy mozgásmintát (mászott, de csak két
hétig), illetve a sorrend felcserélődött (már öt hónaposan felállt, 8 hónaposan
járt, s csak utána kezdett mászni), ezekre érdemes odafigyelni, hiszen bár
ezeknek általában nincs közvetlen következménye, gyakran iskolába lépéskor jelenik meg pl a finommozgásokat érintő mozgásfejlődési elmaradásban, vagy beszédfejlődési, vagy figyelem-koncentrációs problémákban, netalántán beilleszkedési nehézség, vagy diszlexia-diszgráfia formájában.
A jó hír: hogy mindez mozgásterápiával javítható, ill. pótolható.
Gyerekházunkban Alapozó Terápiás módszerrel „érleljük” az iskola előtt álló
óvodások, illetve a kisiskolások idegrendszerét, mely során az emberre jellemző mozgásfejlődés összes fázisán újra végigvezetjük a gyerekeket. Minden
mozgásfajtához, mozgáslépcsőhöz egy vagy több agyi terület érése, beérlelése
kapcsolódik. A mozgás által jutnak el azok az ingerületek az agyba, melyek
kiépítik azt, az idegrendszeri hálózatot. Így jutunk az egyre magasabb rendű
mozgások felé, mint pl a keresztező mozgásokhoz. A foglalkozások intenzívek, heti 2x90 percben zajlanak, a gyors, látványos fejlődés érdekében.
A mozgás fejlesztő hatása kihat az egész személyiségre, elősegíti
nemcsak a testi, hanem az érzelmi, értelmi és szociális fejlődést is.

Így számos képesség fejlődése mellett arról számolnak be a szülők, hogy
gyermekük jobban teljesít, tovább tudja figyelmét egy dologra koncentrálni,
könnyebben old meg kreatív gondolkodást igénylő feladatot. És nem utolsó
sorban nő az önbizalma! Hiszen a mozgáson keresztül minden alkalommal
sikerélményhez jut: „ezt is meg tudom csinálni”. És ez nagyon fontos.

Hofferné Dér Edit alapozó terapeuta, Szitakötő gyerekház
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ezdeti taglétszámunk 68 fő volt, amely azóta
is folyamatosan bővül, és amely magában foglalja
mindazon helyi birkózókat, szülőket és szimpatizánsokat, akik már hosszú évek óta foglalkoznak a sportággal, de főleg olyan gyerekeket, akik

sodosztályú csapatbajnokság küzdelmeit, és az
osztályozón is győzni tudott a klasszisokkal felálló BVSC ellen. Dinamikusan fejlődő gyerekcsoportunk pedig egyre jobban szerepel az - egyenlőre még - kisebb területi versenyeken.

Kecskeméti Birkózó Club

Szakosztályunk 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy önállóan, egy jól működő sportközösséget hozzunk létre helyi szinten a birkózáson belül,
valamint hogy sportágunkon
keresztül elősegítsük minél
több gyerek egészséges mentális és fizikai fejlődését.

most ismerkednek a birkózás és a sport szépségeivel. Tagjaink között találhatók magyar bajnokok, válogatott kerettag sportolók, valamint világversenyeken helyezett birkózók is. A kezdeti
nehézségek után, jelenleg a Kecskemét, Géza Fejedelem körút 19. szám alatt található termünkben tartunk gyerek- és felnőtt edzéseket minden hétköznap, három szakedzővel, Dajka Zsolttal, András Lajossal és Horváth Gáborral, akik
maguk is válogatott versenyzők voltak korábban, illetve edzőként is szép sikereket értek el.
Szakmai tanácsadónk pedig egy igazi legenda,
az olimpiai-, világ-, és négyszeres európa bajnok
Kocsis Ferenc!
Az elmúlt években számos érmet hoztunk el a
felnőtt-, és a különböző korosztályos versenyekről, magyar bajnokságokról, valamint felnőtt csapatunk 2013-ban bravúrosan megnyerte a má-

Az eredményeinken túl, klubunk fő célként a
gyerekek fejlesztését tűzte ki. Az elmúlt évben
csatlakoztunk az „ovibirkó” programhoz, melynek keretében rendszeresen tartunk foglalkozásokat a Kecskeméti Ifjúsági Úti Óvodában, napi
rendszerességgel, a testnevelés órákba beépülve
jelen vagyunk a Mátyás Király Általános Iskolában, Horváth Gábor szakedzőnk vezetésével.
A jövőben még több intézményben szeretnénk
jelen lenni, még több gyerekkel megszerettetni a mozgás örömét! Várjuk folyamatosan, főleg az alsó tagozatosok jelentkezését. Jelentkezni lehet személyesen, gyerekedzéseink időpontjában hétfőn, szerdán és pénteken 17-18.30-ig a
Géza Fejedelem körúti edzőtermünkben, telefonon +3620 431 4660, facebook-on „Kecskeméti
Birkózó Club”.
Banó Csaba ügyvezető

Kecskeméti Női Röplabda
A kecskeméti női röplabda sport 1972-től NBII.-es
tagsággal kezdte működését. 1980-tól az NB I.-ben
szerepel a csapat. 2001-ben először jut a legjobb 8
özé. 2005-ben: Magyar Bajnoki bronzérmet, és Magyar Kupa bronzérmet szerez. 2006: A klub RÖPKE
SE néven utánpótlás nevelő egyesületté alakul át.
2014: A RÖPKE SE az NBII-ben indul, és bajnoki címet szerez. 2015: A RÖPKE SE az NBI-ben indul.
A női röplabda sportágban 8 edző, közel 200 tehetséges lány pályafutását egyengeti. Kiemelten fontos az utánpótlás bázis tömegesítése, minőségi szakmai munkával a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a közösségi
élmény megteremtése. Több korosztályos válogatottat ad Kecskemét a magyar röplabdázásnak (Kökény Petra, Kiss Gréta) Az utóbbi években minden
korosztály országos döntőjébe bejutottak csapataink, valamint a diákolimpia
versenyeken is kimagasló eredményekkel büszkélkedhetnek a lányok.
Kiemelkedő versenyeredményeink a különböző korosztályokban:
• MINI korosztály: 10-12 évesek: 2009: Országos Döntő III. hely, 2010:
Országos Döntő IV. hely , 2013: Országos Döntő VI. hely
• Gyermek korosztály:  13-14 évesek: 2012: Országos Döntő IV. hely 2013:
Országos Döntő: Magyar Bajnok!
• Serdülő korosztály: 15-16 évesek: 2013: Országos Döntő III. hely, 2014:
Országos Döntő II. hely

• Ifjúsági korosztály: 17-18 évesek: Országos Döntő VI:
hely, 2016: Diákolimpia országos döntő: a Katona J.
Gimnázium csapata Magyar Bajnoki címet szerzett,
2015: a RÖPKE SE felnőtt női csapata az NB II bajnokságban Magyar Bajnoki címet szerzett.
Felnőtt női csapatunk jelenleg a magyar bajnoki élvonalban szerepel, ahol újonc csapatként a tapasztalatszerzés, és
a stabil NB I-es tagság megtartása a célunk. A junior korosztályú csapat a bajnoki mezőny 2. helyén áll, ami nagy sikere a kecskeméti utánpótlás nevelésnek. A felnőtt csapat
mérkőzéseire rendszeresen több száz szurkoló látogat ki a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokába, ahová a továbbiakban is várjuk szimpatizánsainkat. Szeretnénk megemlíteni támogatóinkat is akik, nagyban segítik csapatunk stabil működését, kiemelten köszönjük a támogatást Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzatának, a névadó szponzorunknak a Pincelakat Borház és Szállodának, és Földvári István úrnak. Bízunk benne, hogy további támogatók megnyerésével a következő bajnoki évben is méltó ellenfelei lehetünk az NB
I erős mezőnyének.
A csapat játékoskerete: Szappanos Máté (vezetőedző), Sándorné Kormos Edit (edző) Dr. Tóth-Borszéki Bíborka, Kökény Petra, Kiss Gréta,
Harmath Zsófia, Kökény Nóra, Páli Petra, Vezsenyi Adrien, Vígh Dóra,
Nagy Dóra, Fritz Ágnes
Kása Róbert RÖPKE SE elnök
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