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Szerkesztői gondolat

KEDVES OLVASÓNK!
25 éve készítjük hétről-hétre a Szuperinfó ingyenes hirdetési újságot.
Igyekszünk megújuló tartalommal követni az olvasók igényét, bővíteni az
újság információs részét, mellette több rovatunknak jelentettünk meg
magazin változatát. Most azonban valami teljesen mást teszünk...
Ezzel a számmal útjára indítjuk Családinfó kiadványunkat, melyben
az eddig megszokott magazinkészítési munkánkkal ellentétben, nem egy
meghatározott tevékenység köré gyűjtött információké a főszerep.
Fókuszban a család, és köré tálalva olyan tartalom, ami a mindennapjait
meghatározza, legyen szó ünnepről, gyermeknevelésről, egészségről,
divatról, autóról, technikai megoldásokról, pénztárcánkat befolyásoló
gazdasági ügyekről, gasztronómiáról, játékról.
Kitűzött célunk, partnereink, szakértőink gondolatát, üzletek, szolgáltatók
kinálatát Családinfó kiadványunkon keresztül negyedévente eljuttatni
Önökhöz, melynek először most, 2015 decemberében teszünk eleget.
Fogadják kiadványunkat érdeklődéssel!
Bízunk benne, hogy a közelgő karácsonyhoz, a téli szünidő eltöltéséhez
is tudunk hasznos tanácsokkal, információkkal szolgálni, és hozzá
jut is idő majd kikapcsolódva olvasni!
Kívánunk minden kedves olvasónknak, áldott, békés ünnepet!
a szerkesztőség nevében:
Zakar László felelős kiadó

Impresszum - Családinfó
Megjelenik negyedévente
ingyenesen 12.000 példányban
Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László
SZERKESZTŐSÉGEK:
2700 Cegléd, Múzeum utca 3.
Tel/fax: +36 53 317 422
www.dpmsz.hu, info@dpmsz.hu
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.
Tel/fax: +36 76 498 479
www.keszin.hu, info@keszin.hu
Nyomda: LAPCOM Zrt.
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Terjeszti: Hírös Modul Kft. Albertirsa,
Cegléd, Kecskemét és Nagykörős városban
A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk
Eng. szám: 75.480/1997!
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ADVENTI VÁSÁROK
külföldön és itthon

Karács
Karácsony
az év legmeghittebb időszaka. Az adkészülődéssel már ráhangolódunk az ünventi k
nepekre. Feldíszítjük a házat, a kertet és a színepekr
vünket is. Ilyenkor több időt töltünk szeretteinkkel, barátainkkal. Hétről hétre meggyújtjuk
az adv
adventi gyertyákat. Elkezdünk gondolkodni apró meglepetéseken, mivel okozhatnánk örömet a m
másiknak. Összeállítjuk a finomságok lisaz ünnepi asztalhoz. Így biztosak lehetünk
táját a
benne, hogy a szenteste tökélesen fog telni meleg,
szerető környezetben.

Ennek a készülődésnek szinté
szintén
én a ré
része
észe az adventi vásárok szerte a világban.
világ
Hazánkban több nagyobb városban van már hagyománya. Budapesten számos helyszínen: Vörösmarty téren, Szent István téren a Bazilikánál, Deák Ferenc téren, stb. várják az érdeklődőket. Közkedvelt a szegedi karácsonyi vásár, de Kecskeméten is egyre népszerűbb.
A kecskeméti V. Ber Travel utazási Iroda Bécsbe és Pozsonyba szervez egy napos kirándulásokat az ottani hagyományos adventi vásárokba. Kecskemétről indul a csoport szombatonként a hajnali órákban, és éjfél körül van általában a visszaérkezés. Korhatártól függetlenül bárkinek ajánlja Horváth Beáta az utazási iroda munkatársa. Maribori és grazi vásárokba partnerirodáikon keresztül tudnak helyet biztosítani. Továbbra is a bécsi utak a favoritok. A karácsonyi vásár mellé sokszínű programkínálatból lehet választani. Népszerű
a csokoládégyár látogatás, mindenki szeret egy sétát tenni a Schönbrunni kastély kertjében vagy a „hírességek között” a bécsi Madame
Tussaud’s Panoptikumban. A kísérő programok után bőven marad még idő nézelődni Európa leghíresebb karácsonyi vásárában: a
Városháza előtti Christkindlmarkt adventi forgatagában. Csodás kézműves termékeket, karácsonyi díszeket, édességeket vásárolhatunk, egyedi ajándékokat szerezhetünk be és megkóstolhatjuk a híres karácsonyi puncsot. Akinek városnéző sétához is van kedve, annak érdemes betérnie egy cukrászdába, ahol kihagyhatatlan a Sacher torta és a bécsi kávékülönlegességek.
Nagy tömegre kell készülni. Az utazók minden esetben vigyenek magukkal személyigazolványt, a 14 év alattiaknak is kell csináltatni.
Ajánlott utasbiztosítást is kötni indulás előtt.
Ha már a jövő évben gondolkodunk, a V. Ber Travel február elején kínálja a velencei karnevált, húsvétra pedig a Schönbrunni kastély
húsvéti vásárát. Tavaszra marad a programban a népszerű Plitvicei- tavak is.
Horváth Beáta
V. Ber Travel Utazási Iroda
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MERT AZ ÉLET JÁTSZVA SZÉP
Interjú Iványosi-Szabó Gáborral
a Játékmester társasjátékbolt vezetőjével
2008 óta működik a Játékmester társasjátékbolt és
webáruház. Széles kínálatotok mellett játszotok,
klubboztok. Hogyan jött ez a szerelem?
Mindig szerettek velünk játszani a szüleink, ami csodálatos volt, együtt lehettünk. Aztán én ezt továbbfejlesztettem, megismertem nagyon sok társasjátékot, több
mint 3000-et, amit igyekszem minél több embernek átadni. Teljesen más világba csöppen bele az ember a játékokkal Úgy szoktam mondani, olyan, mint egy jó
film, csak ez interaktív. A film egy lineráris cselekmény sor, a játék pedig interatktív, a játékosok együtt
befolyásolják a történéseket.
Léteznek csak felnőtt társasjátékok. Ezek miért csak nekik ajánlottak?
Vannak parti játékok, amik nem bonyolultak, a kérdések jellegéből nem
valóak gyerekeknek, és vannak a stratégiai, gondolkodtató játékok, melyek bonyolultáságukból adódóan nem gyerekeknek készülnek. Tőlűnk
nyugatabbra a társasjátékonak nagyon nagy kultusza van a felnőttek körében is, hozzánk csak most kezd begyűrűzni.
Játtszon együtt a család, ebben egyet értünk. De mivel?
Attól függ, hogy az a család most kezd-e játszani, vagy van már tapasztalata. Kezdőnek jó a Carcassonne, kicsit komolyabb már a Catan, de ha
party játékot szeretnének, akkor a most sláger a Top-A-Top-ot. Aki még
csak a Ki nevet a végént játszotta, annak jó belépő a más világú társasjátékokba a Carcassonne. De a közös élményt mind megéri, együtt vagyunk, együtt nevetünk. A tv és a számítógép elé ülő családtagok külön
vannak, a társasjáték feloldja a külön létet.
A mai világban valahogyan ki kell billenteni a gyermekeket a számítógép elől. Mit javasolsz, hogyan tehetjük ezt meg?
Nagyon fontos a megfelelő játék megtalálása, ami tényleg érdekes a gyereknek is. Célszerű szaküzlethez fordulni, ahol tudnak segíteni, hogy mit
vegyünk. Sok szülő ott rontja el, hogy megvásárol találomra egy játékot,
aztán bosszankodik, hogy kiadott egy csomó pénzt és a gyermek mégsem
játszik a játékkal. A választásnál minél inkább figyelembe kell venni a gyermek érdeklődését és család tapasztaltát. Csak egy jól eltaltált játék fogja el-

vonni a gyermeket a gép elől. De ehhez a szülő pozitív hozzáállása is szükséges. A játék szabályait előbb a felnőtteknek kell elsajátítani. Ha leültetjük
a gyermeket, és apuka felolvassa a szabályt, akkor a gyerek közben elunja magát, nem lesz türelme a játékhoz. Megismerés és megértés után legbonyolultabb játékot is el lehet mondani 5-10 perc alatt.
Egyedül is megtapasztalhatja a gyermek a problémamegoldás játékos
örömét. Mondanál néhány szót a gondolkodtató játékokról is!
Léteznek kézségfejlesztő, logikai játékok is, melyekkel egyedül is lehet játszani. Ezek egyben megegyeznek, mindegyik egyre nehezedő logikai feladatokat tartalmaz, de tematikájában mind különböző. Általában valamilyen problémát kell megoldani, kirakni bizonyos formát. 10-12 könnyebb,
rávezető feladattal kezdődnek, ami megtanítja hogyan működik a játék, milyen szabályokat kell alkalmazni. Sikerélményt nyújt, majd jönnek az egyre
nehezebb feladatok, ami így folyamatos kihívás, és elég nagy az újrajátszhatósága is. Értelmesen foglalja el magát a gyermek, használja a fejét, gondolkodik. Nagyon sok visszajelzés jött olyan szülőktől, akik korábban nem
társasoztak, most pedig teszik, vagy éppen egyszemélyes logikait játszanak, hogy az iskolában sokkal fegyelmezettebb lett a gyermek, jobb a tanulmányi eredménye. Azért, mert a játékokon keresztül megtanulja, léteznek szabályok, amelyeket be kell tartani. Használja a fejét, próbálja megoldani az adott játékban lévő helyzetet.
Nagy kedvenced közé tartoznak a kooperatív játékok. Ajánlanál az olvasóknak néhányat?
Sajnos nagyon kevés ilyen van. Azért imádom őket, mert itt nem egymás
ellen versengünk, hanem közösen a játék ellen. Együtt próbáljuk meg legyőzni a játékot, elérni valamilyen eredményt. Közös cél érdekében küzdünk, gondolkodunk, ötletelünk. Ilyen játék pl. gyerekeknek az Escape, egy
templomból kell kiszökni kincseket keresve. Vannak részben kooperatívak,
például az Aranyásók kártya, ahol a csapat egy része együtt van, némely
játékos pedig másik csapatban, és senki nem tudja, ki melyik oldalon áll.
Nagyon nagyon sok jó játék van. Én a fő problémának azt látom, hogy
Magyarországon az emberek többsége addig lát, hogy a társasjáték
egyenlő gyerekjátékkal. A másik fő gond az, hogy nem is sejtik mennyi
fantasztikus játék van, csak néhány alapjátékot ismernek, amikor ennél
sokkal több féle, és sokkal jobb játékok léteznek, amiket érdemes megismerni, hiszen nagyon jó kikapcsolódást nyújtanak.
Illés - Virág
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TEGYE MOZGALMASSÁ A TELET!
A hideg idő beköszöntével sem kell
lemondanunk a szabadban történő
sportolás és mozgás öröméről, csupán a megfelelő öltözetről és felszerelésről szükséges gondoskodnunk.

Legyen szó jégkorcsolyozásról, szánkózásról, síelésről vagy éppen snowboardozásról, csak
rajtunk áll, hogy milyen mozgásformával pezsdítjük fel a téli hónapokat. Néhány tippel segítünk, hogy mire érdemes odafigyelni hűvösebb időszakban is. A fizikai és lelki egészségünkhöz egyaránt elengedhetetlen tényező a rendszeres testmozgás, hiszen jótékony hatással van szervezetünkre: erősíti az immunrendszert, jó közérzetet okoz és a kondíció megőrzéséhez is hozzájárul.
Az év leghidegebb időszakában jelentősen csökken a szabadban sportolók száma, pedig
vannak olyan mozgásformák, amelyeket csak ebben az időszakban lehet igazán űzni. Akár
egyéni, akár baráti vagy családi kikapcsolódásra vágyunk, egy-egy jól megválasztott szezonális program örömteli pillanatokkal és élményekkel gazdagíthatja a mindennapokat.
Akik az év többi időszakában a futást vagy a kerékpározást részesítik előnyben, bátran tegyenek próbát hidegebb, akár havas időben is, hiszen a réteges öltözködés szem előtt tartásával, az időjárási körülmények ellenére is biztonsággal sportolhatnak. A megfelelő sportruházat 3 rétegből áll, amely biztosítja a test hőtartásának megfelelő szabályozását anélkül, hogy
a mozgásnak megfázás lenne a vége. Első rétegként mindkét sporthoz egyaránt elérhető
széles választékban olyan technikai aláöltözet, amelynek anyaga légáteresztő, biztosítva ezzel az izzadság azonnali elvezetését. Második rétegként egy vékonyabb, de hőtartó pulóver
javasolt, amely jellemzően belül bolyhozott béléssel rendelkezik, majd utolsó elemként olyan
kabát használata javallott, amely szabad és kényelmes mozgást biztosít, mindemellett vízálló
bevonatal kezelt szövettel rendelkezik.
A klasszikus téli sportokat tekintve szintén a több rétegű öltözködés az elsőszámú szempont, hiszen a fent említett technikai jellemzők alapján kiválasztott ruházat, jelentősen növeli a komfortérzetet. Ha az idei szezonban a korcsolyázás vagy szánkózás mellett picit extrémebb mozgásformákhoz is kedvet érez valaki, a felszerelésekre is nagy hangsúly esik. Sí
vagy snowboard felszerelés vásárlását tervezi? Mindenképpen érdemes kikérnie szakértő eladók segítségét, hogy valóban az igényeinek és szintjének megfelelő sportszerekkel vágjon
bele a téli kalandokba. A kecskeméti Decathlon áruházban széles választékban megtalálhat
minden olyan technikai ruházatot, cipőt, hótaposót és felszerelést egyaránt, amely egy igazán sportos télhez csak kellhet.
Decathlon Kecskemét
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TÖBBET ÉSSZEL!
Ki ne érezte volna úgy, amikor megszületett a gyermeke: „Tökéletes!”? Nem győztük csodálni a gyönyörű, apró teremtményt, ámuldozva figyeltük a fejlődését, az első mosolyát, ahogy először megfogott valamit, milyen okos, ügyes. Ugye így van, Kedves Szülők?

GYERMEK

8.
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le intelligenciatípus létezik. Ha gyermekünknek nem olyan kiváló a logikája vagy az emlékezete, viszont a testi-mozgásos, zenei vagy
intraperszonális intelligenciája az erőssége, sajnos, nem lesz jó tanuló az iskolában. Ettől még
ugyanolyan értékes ember marad.

Aztán amikor egyéves kora körül megkérdezEinstein szavai jutnak eszembe: „Mindente az ismerős anyuka: „A tiéd is jár már?” – s a
ki zseni. De ha egy halat az alapján ítélsz
„miénk” még nem, elgondolkodtunk, vajon mégmeg, hogy tud-e fára mászni, akkor egész
sem olyan tökéletes? S elkezdtük kritikusabéletében hülyének fogja érezni magát.”
ban nézni a gyermekünket: „Valóban ideje lenne
már, hogy elinduljon!” Pedig ő akkor is ugyanSzerencsére az iskolában előnyben részesített
olyan tökéletes volt, ahogyan tíz vagy tizenhat
képességek is fejleszthetők (pl. agytorna-gyakorévesen is az – önmagához viszonyítva.
latokkal), illetve megtanulhatjuk bevonni több
képességünket a tanulásba. Ehhez jó ötleteket
Nem vagyunk egyformák. Az iskolában mégis
kaphatunk Peter Kline: Zseninek születtünk! c.
ugyanazt akarják nekünk megtanítani, ugyankönyvéből, ami alapján a Tanuláskontroll tanfoabban az időben és ugyanannyi idő alatt. S
lyamok kidolgozásra kerültek. Az integrált tanumegkezdődik a minősítés, szétválnak a tanulás lényege, hogy ne félésszel (jobbára a bal agylócsoportok „jó tanulókra” és „rossz tanulókféltekénket használva), hanem teljes elmével tara”. Ennek hatására aztán egyeseknek erősönuljunk. Így öröm és élmény lehet a tanulás.
dik, másoknak lerombolódik az önbizalma. Pe- Szülőként és pedagógusként azt gondolom, ködig aki magabiztos, mert tudja, hogy szeretik és telességünk minimálisra mérsékelnünk azt a
elfogadják olyannak, amilyen, könnyen megtafrusztrációt, amit az iskolai nem-megfelelés, kulálja a számára legmegfelelőbb életpályát, önkidarcok okoznak gyermekeinkben. Ha bizonyofejezési módot. Dr. Vekerdy Tamás véleménye
sak vagyunk abban, hogy mindent megtesz a siszerint: „Az iskolai teljesítmény nem korrelál ker érdekében, mégsem mennek jól a dolgai,
az életben való beválással.” Gondoljunk csak forduljunk bátran szakemberhez. A tanulási nevissza, kik voltak a legjobb tanulók az oszhézségekkel küzdő gyermekeknél jelentős eredtályunkban! Aztán idézzük fel a többéves
ményeket lehet elérni testreszabott fejlesztésosztálytalálkozókon elhangzott beszámo- sel, agytornával, és azzal, ha segítünk felfedezlókat! Beláthatjuk, valóban nem egyenes ni olyan képességeit, amikről esetleg eddig nem
az arányosság az iskolai jó tanulás is tudott. A stressz levezetésére kitűnő eszköz
és a jelenlegi sikeresség között. a relaxáció és a pozitív gondolkodás, amit már
alsó tagozatos korban is elsajátíthatnak a gyerekek játékos módszerekkel.
A mai iskolarendszer a logikai és a nyelvi intelligenciát részesíti előnyben.
Hartyániné Barta Judit tanár,
Noha legszorosabban
gyermekagykontroll- és
véve is legalább hétfétanulásmódszertan-oktató
www.langelme.hu

Az ötlet, hogy a coaching szemléletű segítő beszélgetésnek van létjo-

gosultsága a szülés körüli időszakban, először harmadik gyermekünk
születésekor fogalmazódott meg bennem. A kórházban eltöltött pár nap
alatt számos női sorssal találkozva világossá vált, hogy a sokszor elfoglalt
személyzet kevéssé tudja kielégíteni a frissen szült, főleg első gyermekes
édesanyák lelki szükségleteit. A kórházból való hazatérés után a kisbaba ellátása, gondozása körüli teendők pedig elég sok kezdő anyukának okoznak
kezdeti nehézséget, bizonytalanságot.

GÉMESI ANDREA

business coachként
üzletembereket támogat céljaik elérésében, vezetői
kompetenciáik fejlesztésében. Négy
kisgyermek gyakorló édesanyjaként azonban felismerte, hogy a
coachingot, mint
egyéni fejlesztési
formát az anyaszerepre való felkészülésben is hatékonyan lehet alkalmazni.

Ezekből a tapasztalatokból kiindulva dolgoztam ki 3 alkalmas anyákat támogató módszeremet, amely egy szülés előtti, egy közvetlenül szülés utáni,
illetve egy utánkövető beszélgetésből áll. Az első találkozás alkalmával
a várandósság körülményeiről, a lelki felkészülésről, illetve a szülésselanyaszereppel kapcsolatos esetleges félelmekről beszélgetünk. A második
alkalomra közvetlenül a szülés után, még a kórházban eltöltött napokban
kerül sor, amely során a szülést, és a kisbabával való találkozás élményeit
dolgozzuk fel. A harmadik, utánkövető alkalmat pedig 3 hónapon belül, az
anya igényeihez alkalmazkodva tartjuk meg, amikor az édesanya összegzi a
szülővé válás folyamatát, személyes élményeit és érzéseit.
A kisbaba érkezése számos változást hoz a család, ezen belül is kifejezetten
a nő életébe. Bízom benne, hogy azok a kismamák, akik hozzám fordulnak
és igénybe veszik támogatásomat, kiegyensúlyozottan és boldogan lépnek
át ebbe a csodálatos „más-állapotba”, mert hiszem, hogy anyává válni jó!
Gémesi Andrea
mentálhigiénés szakember, coach
20/596-4626

ANYÁVÁ VÁLNI JÓ

Kedves Gyerekek!

Keressétek meg, melyik hóember útja melyik meglepetéshez vezet!
Ha bekülditek szerkesztőségünk címére a helyes megfejtést,
januárban részt vehettek sorsolásunkon, ahol egy 5000 Ft értékű
GYÖRE KEKRÉKPÁRISTÁLLÓ vásárlási utálvány talál gazdára.
Beküldési határidő: 2016.01.20.
Beküldési cím: Családinfó szerkesztősége 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17.
Családinfó Magazin | 2015. december
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PIHE-PUHA TAKARÓ ÉS
EGY CSÉSZE FORRÓ
CSOKOLÁDÉ

A PINK BIZSUVAL
RÓZSASZÍNBEN
LÁTOD A VILÁGOT

Közeleg a karácsony, csupa izgalmas
készülődéssel és néha bizony fárasztó
kapkodással. Szeretnénk, ha ez az időszak meghitt és pihentető lenne, hogy
estére angyallá válhassunk újra!

Sz

exis, mégis kényelmes! Bár a ruha alatt viselt fehérneműt csupán az arra érdemes szemek láthatják, viselőjének
nagyon fontos, hogy az egyediség mellett komfortos is legyen. Éppen ezért, a Poppy termékek a legújabb divatirányzatokat figyelembe véve minőségi, bőrbarát anyagokból
készülnek.
Folyamatosan bővülő termékskálánkban a fehérneműk mellett
fürdőruhák, pizsamák, hálóingek, babydollok, tunikák és szabadidőruhák is megtalálhatóak. S mi sem lehet szívmelengetőbb ebben a hidegben, mint pihe-puha Poppy köntösbe bújni.
Nyitottak vagyunk a nemzetközi trendekre, a környező országokban termékeink széles választéka már most is kapható,
ügyelve arra, hogy a mennyiség soha nem mehet a minőség
rovására.
Termékeink között megtalálod a pihe-puha csajos köntöst, a
fiatalos cuki pizsamát, az esti szexi fehérneműt vagy a stílusosan laza otthoni rucit.
Az ünnepek alkalmából, szeretnénk téged is egy kis játékra
invitálni a www.facebook.com/poppycegledi oldalra, ahol
megtalálod a részleteket, és a nagy játék közben, talán még a
hiányzó ajándékokon is megakad a szemed!
Áldott Ünnepeket kívánunk!
Mózes Csilla
Poppy Lingerie
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Főleg a fiatalabb korosztály kedveli a bizsu ékszereket. Elérhető áron juthatunk mutatós darabokhoz, így egész
szetteket (nyaklánc, karkötő, fülbevaló, gyűrű) beszerezhetünk egy adott
modellből.

N

apjainkban már annyiféle színű, formájú és stílusú darabot kínálnak az üzletek, hogy könnyen a bőség zavarába kerülhetünk. Két év óta óriási divatok a nagy méretű nyakékek.
A szolidabb stílus kedvelői egy visszafogottabb darabbal jó
pár évig divatosak maradhatnak.
Tavasszal lesz 5 éve, hogy megnyitott Kecskeméten a Pink Bizsu szaküzlet. Itt mindenféle kiegészítőt beszerezhetünk, legyen szó alkalmi megjelenésről vagy egy szürke hétköznapi ruha feldobásáról. A polcokra szín szerint kerül ki az áru,
így még könnyebben el tud igazodni a nézelődő a bizsuk sokféleségben. Válogathatunk a nyakláncok, karkötők, gyűrűk,
fülbevalók, csatok között: kisebb-, nagyobb, köves, kő nélküli, alkalmi, egyszerűbb. Gyermek kiegészítőket: csatok, hajgumik, bizsuk is tartanak.
Az évek alatt folyamatosan bővült kínálatuk. Most már árulnak pénztárcákat, táskákat, öveket, sálakat, harisnyákat és
szezonális ruhákat is.
Telefonunkat is mutatósabbá varázsolhatjuk egy színes tokkal vagy ékszerre hasonlító mobildísszel. Alkalmanként, most
is a karácsonyi időszakban kisebb ajándéktárgyak is beszerezhetőek náluk.
Legyél egyedi, találd meg a hozzád legjobban illő bizsut!
Állandó akciókkal és minden héten új áruval várják a kedves
vásárlókat már egy éve Cegléden is!
Király Szabina
Pink Bizsu

AZ IGAZI NŐ RUHATÁRÁBÓL NEM HIÁNYOZHAT
A MINŐSÉGI HARISNYA
A nők szeretik minden kiegészítőjüket
a ruhájukhoz igazítani, így a harisnyájukat is. Fontos a termék anyaga, vastagsága, színe, mintája, fazonja (hagyományos harisnyanadrág, leggings,
combfix, stb.).

A több, mint 20 éve alakult Carina 1993 Kft. saját gyártásban

készíti a tökéletesen illeszkedő, minőségi zoknijait és harisnyáit.
Kezdettől fogva a kitűnő minőségre törekedtek és nem a menynyiségi előállításra, figyelembe véve a kedvező ár- érték arányt is.
Ezért tudtak a mai napig fennmaradni a piacon és fejlődni.
Kiemelkednek a tömegből bőrbarát, fésült pamut anyagból készített harisnyáikkal. Egyedi fejlesztésük a csipke hatást keltő pamut
harisnyanadrág.
Forgalmazott termékeiknél is odafigyelnek, hogy a magyar kisipart támogassák. Egyedül a nejlonharisnyát szerzik be Lengyel-,
és Olaszországból.
Kínálatuk nagyon széles skálán mozog. Árulnak női-, férfi zoknikat, gyermek-, női- és kismama harisnyákat, klasszikus és alkalmi
csipkés fehérneműket, trikókat, köntösöket, gyerek pizsamákat,
derékmelegítőket. A férfiaknak külön tartanak öltöny-, sport zoknikat és jégeralsókat. A kalocsai mintát előszeretettel használják a
zoknijaikon és kalocsai mintás hímzett pólókat is árulnak.
Az idén nagyon divatosak a pöttyös, illetve mustár, kék és bordó
színekben pompázó harisnyák. A fiatalos minták mellett a klaszszikus darabok is beszerezhetők náluk. Kecskeméten és Cegléden
is van márkaboltjuk, de számos partnerüzletük forgalmazza
termékeiket.

AMNESIA - ÍZIG-VÉRIG
NŐKNEK KÉSZÍTVE
Ceglédi márkaüzletünket a város szívében, a Kossuth Ferenc utca 3-5. szám
alatt találod meg. 2013 óta kizárólag
Amnesia termékeket forgalmazunk
olyan exkluzív kiegészítőkkel fűszerezve, mellyekkel megjelenésed minden
részlete hibátlanná válik.

2015

augusztusában megnyitottuk Amnesia márkaüzletünket
Kecskeméten is. Teljesen új helyen, gyönyörű megújult környezetben óriási kínálattal, több mint 100 nm-es üzlettel várunk minden
kedves vásárlót, a Rákóczi út 26. szám alatti üzletünkben.
Az Amnesia hétről hétre megújuló kollekciója ízig-vérig nőknek
készül, amelyből érzékiség, merészség, pompa sugárzik. A márka
gyártójának filozófiája szerint a NŐ mindennek a kezdete, és mozgatója. Rejtélyes, gyakran hajthatatlan, és a másik nem számára örök
titok. Ennek a nőképnek megfelelően készül minden Amnesia ruha,
a legújabb trendeknek megfelelően, igazi nőknek. Az Amnesia mára
már minden korosztálynak, minden méretben elérhető.
A heti kollekció darabjait mindkét üzletünkben maradéktalan
választékban élvezheted.
Személyes látogatásod esetén igényes környezetben, egy finom kávé
mellett személyre szabottan segítünk stílusod tökéletesítésében.
Látogass el webáruházunkba is: www.liveinfashion.hu. A kabátoktól kezdve, a szoknyákon keresztül a táskákig, ebben a webshopban minden Amnesia rajongó megtalálja, amire vágyik. A márka
minden héten új kollekciót mutat be, mely magába foglalja: az
elegáns, a hétköznapi, a sportos, az alkalmi, a szexi viseletet.
Igyekszünk a legújabb termékeket az elsők között elérhetővé
tenni kínálatunkban.
Üzletünk több, mint üzlet! Várunk szeretettel!

Markovics Mihály
Carina ügyvezető igazgató

Veresné Tóth Kata - Amnesia, Cegléd, Kecskemét
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LEGYEN DIVATOS
A CIPŐJE IS!

AZ ÖLTÖNY SOHA NEM
MEGY KI A DIVATBÓL

Lehet egy cipő egyszerre divatos, egyedi és kényelmes? Sokunkban felmerült
már ez a kérdés. A válaszunk határozottan igen!

A legtöbb férfi szeret elegánsan, de kényelmesen öltözködni. Nem mindenki
választja egész napos viseletnek az öltönyt, de vannak helyzetek, amikor ez
elkerülhetetlen. Sok munkahely megköveteli az üzleti megjelenést, de ilyen
alkalmak életünk nagy mérföldkövei
is: ballagás, diplomaosztó, állásinterjú, fontos tárgyalás vagy esküvő.

A

hideg idő beköszöntével egyre kevesebb szín van a természetben, szürkébbé válnak napjaink. Ne hagyjuk, hogy ez
befolyásolja a közérzetünket, hangulatunkat javíthatjuk, ha élénk
színekbe öltözünk. Idén télen a cipők terén is hódítanak a színek.
A klasszikus fekete mellett a kék, a barna, a szürke és a bordó
változatok a legtrendibbek, a férfi cipők terén is. A gyermekcipőknél eddig is kedveltek voltak a vidám árnyalatokban pompázó
darabok.
A Szivárvány Divat Cipőbolt már 25 éve, nagy szakértelemmel
várja a kedves vásárlókat. Az üzlet vezetője, Sántáné Marton
Erika lapunknak elmondta, hogy a bőrcipő mindig jó és kifizetődő döntés. A kényelmes, minőségi cipő az évek során meghálálja
a befektetést. Számukra a legfontosabb, hogy a vevő megelégedve
térjen vissza hozzájuk.
2013 óta a nagy érdeklődésre való tekintettel létrehozták a weboldalukhoz tartozó webshopot, ahonnan kényelmesen, otthonról is
tudnak vásárolni az emberek. Nagyon odafigyelnek rá, hogy az
érdeklődő mindig az aktuális bolti készletet lássa az interneten
keresztül. A széles kínálatban megtalálhatók a hazai gyártók
mellett, német világmárkák, olasz, spanyol, lengyel, szlovák gyárak bőrcipői is. Sőt a férfi cipők 90 százalékát Lengyelországban
gyártatják.
Egészségkártya elfogadóhelyként gyógylábbelik, gyógyászati
segédeszköznek minősülő cipők is szerepelnek a kínálatukban.
Ne sajnáljuk az időt és a pénzt a napi komfortot biztosító cipő
megtalálására.
Sántáné Marton Erika
Szivárvány Cipőbolt
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K

ecskeméten a Rákóczi utcai öltöny szaküzlet közel 20 éves
tapasztalattal segíti a férfiakat, hogy ezekben a helyzetekben is
önmagukat tudják adni. Saját üzemükben készítik öltönyeiket,
mellényeiket, nyakkendőiket, ahonnan közvetlenül jut a vevőkhöz
a ruha. Nagy gondot fordítanak az anyagok minőségére. Öltönyeiket kevert anyagból és gyapjúból is elkészítik precíz szabóik.
Hatalmas a szín-, fazon- és formaválasztékuk. Minden korosztályt
és súlycsoportot kiszolgálnak.
A férfi esküvői öltöny a specialitásuk. Tanácsot adnak, hogy
mindenki a legtöbbet hozhassa ki a megjelenéséből. Régebbi,
klasszikus és a trendeket követő slim fit modelleket is gyártanak.
Minden évben termékkatalógust jelentetnek meg, ezzel segítve
az érdeklődőnek a legmegfelelőbb fazon kiválasztását. Legyen az
klasszikusan elegáns vagy sportosan lezser.
Ballagók számára fiatalos, mégis elegáns öltönyöket kínálnak. Cégeknek bármilyen minőségi formaruhát, munkaruhát megvarrnak
az ország egész területére.
Személyiségünket hűen tükrözi viseletünk. Fontos, hogy az öltöny
tökéletesen igazodjon a viselőjéhez. Ha jól érezzük magunkat, az
magabiztossá tesz és határozottságot sugároz.
Lédeczi Tibor
Öltöny Szaküzlet

CSILLÁMPOROS
ÜNNEPEK

KORTÓL FÜGGETLEN
NŐI ELEGANCIA

Az esztétikus sminkhez ajánlott pár
alapszabályt mindenképpen betartani.
Igazán szép sminket, ápolt arcbőrre
lehet készíteni, erre nagyon figyeljünk
oda.

A nők odafigyelnek, hogy igényesen
nézzenek ki mind a hétköznapokon,
mind az alkalmakkor. Az esztétikum
mellett lényeges szempont egy ruhadarab megvételénél a kényelem. Egy jól
kiválasztott ruha az egész napunkat
pozitívan befolyásolja. Öltözékünket
feldobhatjuk egy apró kiegészítővel,
így máris más lesz az összkép.

E

lső lépés az arctisztítás. Utána fontos, hogy felkerüljön egy ún.
primer (sminkalap), ami egyenletes felületet biztosít az alapozó
felviteléhez. Így érhetjük el a természetesen egészséges arcbőr hatását.
Elengedhetetlen a por alapú készítményekkel történő fixálás, ettől
egész nap tökéletes marad a sminkünk.
A trendekről Tóth Martina sminkest kérdeztük, aki professzionális termékekkel dolgozik. Válasszuk ki, hogy a szem vagy a száj
kap hangsúlyt. Idén marad a füstös szem, de a fekete mellett ne
féljünk más színekben is elkészíteni. A tusvonal örök divat, most
erőteljesebb. Az ünnepekre a szemhéj csillogó réteget kap. A
nagy szempilla nagyon kedvelt, ünnepivé tehetjük csillámmal, flitterrel, kövekkel.
Száj terén kísérletezők a nők. Idén a sötét árnyalatok hódítanak,
igazán divatosak lehetünk egy mély lila, bordó vagy barna matt
rúzzsal. A merészebbek kipróbálhatják az ombre szájfestést, ami
kívül sötét és befelé haladva világosodik a szájon.
Nyár óta divat az arc árnyékolása, csontosítása highlighterrel. Ezzel kicsit tudjuk alakítani arcunk formáját. Ünnepekre a vendégeim a bronzos pirosítókat kedvelik. Ne feledkezzünk el a szemöldökről sem, ez adja meg arcunk keretét.
Mindig a személyiségünkhöz passzoló sminket készítsünk, és a
színek kiválasztásánál vegyük figyelembe az arcbőr-, a haj- és a
szemszínünket.
Tóth Martina
sminkes

A

klasszikus női divat kedvelőit célozza meg az 1992-ben alakult
Bence Bt., amely 15 éve nyitotta meg Bence Divat üzletét a kecskeméti Szil-Coopban. Mottójuk: „Nem csak a húszéveseké a világ!”
Fő profiljuk a magyar kisszériás termékek. A cégvezető 48 éves
textilipari tapasztalatával a háttérben, hazai kisüzemi gyártásban
készítik a két-, három részes kosztümöket. Ezen kívül lengyel, török minőségi árukkal várják a középkorosztályt és az attól idősebbeket. Kínálatuk széles skálán mozog: topok, blúzok, szoknyák,
nadrágok, gyapjú téli szövetkabátok, alkalmi- és gyászruhák is beszerezhetők Náluk.
Célközönségük a testbarát anyagokat részesíti előnyben. Jó minőségű, formatartó és strapabíró anyagokból: pamutból és viszkózból- ami szintén természetes alapú szál- készült ruhákat tartanak.
Lehetőségeikhez mérten egyedi igényeket is teljesítenek. Nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy boltjukban hozzáértő kiszolgálás
várja a kedves vevőket. Ebben Nagyné Julika van a segítségükre
tapasztalatával és segítőkészségével. Idén megkapták a Megbízható cég 2015 tanúsítványt.
„Minden alkalomra előnyös ruhákkal varázsoljuk még elegánsabbá, hódítóbbá!”

Mészáros József
Bence Divat
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A SCHMUCK ÉKSZER BEARANYOZZA
A MINDENNAPJAIT!
Mindig jó ajándék egy időtálló, szép ékszer!
Milyen szempontok alapján válasszuk ki a megfelelő
darabot, mik a trendek a XXI. században?
A 2015-ös év slágere egyértelműen a rozé aranyból készült ékszerek. A tavalyi év nagy újdonsága
az opál kővel díszített darabok továbbra is kedveltek. Vasadi Marianna, a kecskeméti Schmuck
Ékszer üzletvezetője már 20 éve dolgozik az ékszerszakmában. Az évek alatt jelentős változások
történtek az ékszerek terén. Mostanában egyre
merészebb ékszereket viselnek a hölgyek, kedvelik a köves, díszített, nagyobb méretű darabokat.
Ezek az ékszerek már géppel készülnek, így
lehetőség van fúvott, mutatósabb, bonyolultabb
kivitelesésű darabok gyártására is.
Cégük fő irányvonala a karikagyűrűk. A hagyományos fazonok mellett sokan keresik a díszített,
három színű aranyból kombinált karikagyűrűket,
a legnépszerűbbek a fehéraranyból készültek.
Széles termékpalettával állnak az érdeklődök
rendelkezésére.

14.
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A klasszikus arany és ezüst ékszerek mellett
nagyon népszerűek a változatos kristályköves
modellek. Harsány színekben is elérhetőek ezek
a divatékszerek. Tartanak még többféle gyöngy,
cirkónia- és briliáns köves ékszereket.
Foglalkoznak törtarany-, és ezüst felvásárlással
(azonnali fizetéssel), ékszer javítással, készítéssel,
valamint befektetési arannyal.
Minden munkatársuk megfelelő képzettséggel
rendelkezik, így bármilyen szakmai kérdésben
segítséget tudnak nyújtani. Sokszínű kínálatunkban megtalálható a hétköznapra használatos és az
alkalmi ékszerek teljes tárháza.
Az ékszer minden alkalomra öltöztet!
Vasadi Marianna,
Schmuck Ékszer Kecskemét

LÉTEZHET VAJON
IGÉNYESEBB EMBERISÉG?
Rákász Gergely 15 évesen adta első orgonahangversenyét. Azóta is emberek ezreit vonzza be egyedi előadásmódjával. A műsorszámok között zenetörténeti kommentárokkal színesíti koncertjeit.
Az Egyesült Államokban tanult és hangversenyezett. Szülővárosa, Győr kulturális nagykövete és a
Templomos Lovagrend tagja. Idén télen ünnepi koncertsorozatot tart az ország több templomában.
Nem szokványos hivatása van. A környezete hogyan fogadta elhatározását?
Szüleimhez közel áll a művészet. Édesapám kántorkodott, énekel és zongorázik. Édesanyám szintén énekel és hegedül. A saját családomat tekintve, feleségem is muzikális
és a közel 8 éves ismeretségünk alatt már beleszokott az életmódomba, a kisfiam pedig ebben fog felnőni. De mind tudják, hogy az ember munkát válthat, de hivatást
nem, így tolerálják az esetleges nehézségeket.
Az Ön hivatásában mi a kihívás?
Nehéz lenyelni a békát, hogy nem egyszerű magas kultúrát adni a tömegnek. A művész élvezi azt amit csinál, kikívánkozik belőle, szeretné minél szélesebb körnek megmutatni. Egyfajta művészi ego ez, hogy másoknak öröme legyen abban, amit alkotunk. Lényegében minden előadó ezt szeretné. De a cél mégiscsak a jobb emberiség
kialakítása, egy művész nem adhatja lejjebb. Azzal, hogy kultúremberként szellemi kapcsolatom van Michelangelóval, Madách Imrével, már ezen az úton járok. Ezt
szeretném a munkámmal minél több emberrel megismertetni.
Idén ünnepeljük Johann Sebastian Bach születésének 330. évfordulóját. Az ő
műveiből épül fel a téli koncertsorozat műsora. Milyen tematika mentén kerültek be a darabok az előadásokba?
Forrest Gump azt mondaná erről, hogy Bach és az orgona úgy illenek össze, mint
borsó és a héja. De a karácsony és az orgona is pontosan ugyanígy tartozik öszsze, ez adja a zenei gondolatot. A szellemi pedig az, hogy ha megfosztjuk az Istenképünket a mítoszoktól, akkor azt a rendet találjuk, ami összetartja az Univerzumot pl. a gravitáció. Szerintem Isten ezzel a megkérdőjelezhetetlen renddel
egyenlő, és ez köszön vissza Bach orgonaműveiben is. Bach hallgatása Istennel
való beszélgetés. Olyan transzcendens élményben van részünk, amit legalább egy
évben egyszer érdemes átélni. Igazi lelki táplálék.
A klasszikus zene napjainkban nem a legnépszerűbb műfajok közé tartozik. Egy
korábbi interjújában nyilatkozta, hogy „Meg kell találni azt az embert, akinek az
üzenet szól.” Hogy látja, a mai felgyorsult világban mennyire sikerül ez?
Dolgozni kell rajta és aki hajlandó lépni, rá már lehet hatni. Ez a mozgósítás véleményem szerint csak nagyon keskeny mezsgyén lehet igazán életképes. Úgy kell a XXI.
század emberének impulzus szintjére emelni a klasszikusokat, hogy azok ne veszítsenek a valódi üzenetükből. Például: ne egy lézershow vigye a prímet ott, ahol értéket akarunk közvetíteni. Ilyen volt idén a #bachalley című koncertem, ahol hip-hop táncosok
kapták azt a feladatot, hogy Bach fúgáit érdemben megmutassák. Fel kellett nőniük a feladathoz, de gyönyörű volt látni ahogy a fiatalokat felemelte ez a munka. Az pedig, hogy
a koncerten tinik visítoztak Bach zenéje alatt, eddigi karrierem egyedi élményét jelentette.
A zenész sem zenél minden percében. Mivel töltődik fel egy-egy fellépés után?
Nagyon fontos az életemben a sport, anélkül nem működöm. Rendszeresen járok úszni és
biciklizni. Ahogy már a görögök is mondták edzett testben edzett lélek. Rengeteget olvasok,
így tudok töltődni.

Varga Nóra Viktória
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TÉLI BŐRPROBLÉMÁK
Mivel beköszön-

tött a nagy hideg,
bőrünk ki van téve
a kiszáradás veszélyének. A leggyakoribb probléma kezeink kiszáradása és
ajkaink cserepesedése. Most megtudhatjuk, hogyan védekezzünk ellene, és
miként ápoljuk, ha
megtörtént a kellemetlenség.

Hideg időben bőrünk könnyen kicserepesedhet.
Különösen azoké, akik gyakran mosnak kezet,
ugyanis a bőr olykor begyullad és nem bírja a
szappant és a vizet. A szél és a hideg ajkainkra
is hasonló hatással van, hiszen gyakran berepedeznek és begyulladnak. A száraz, kicserepesedett bőrre már évszázadok óta használja a népi
gyógyászat az agyagos iszappakolásokat. Ezek
lágyítják a bőrt, amint az iszap kiszárad, kivonja
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a bőrből salakanyagot és közben eltávolítja az elhat hámsejteket. Ezeket a
pakolásokat mindaddig használhatja,
amíg nincs a bőre begyulladva.

KÉZ
Hideg időben a kéz kiszáradását glicerines rózsavízzel előzhetjük meg.
Ezzel dörzsöljük be alaposan kezünket és ujjainkat, majd töröljük szárazra. Kipirosodott és érzékeny bőrt kakaóvajas olívaolajjal dörzsöljük be.
A gyógyszertárban és drogériákban
kapható krémek és ajakápolók, illetve a lanolinos krémek is segítenek,
amennyiben rendszeresen használjuk
őket. Azoknak a háziasszonyoknak,
akik gyakran mosogatnak, vagy vízzel érintkeznek, célszerű védőréteget képező krémmel bekenni a kezüket. A cserepesedés megelőzéséhez használjunk gumikesztyűt a házimunkához.
SZÁJ
A cserepes száj veszélyes lehet, ha megfertőződik, ezért fertőtlenítő kenőcsöt is célszerű használni az ajakbalzsam mellett. A B-vitamin és a

vas hiány is szerepet játszhat az ajaknyálkahártya kisebesedésében. Télen amúgy sem árt a vitaminpótlás, szedjünk multivitamint, így még az
influenza is elkerül. A kiszáradt ajakra a méz tökéletes gyógyszer. Kenjük be vékony rétegben,
és 15 perc múlva szedjük le. A méz regenerálja
a bőrt. Nedvesítsük ajkainkat több folyadékbevitellel. A téli ajakkicserepesedés ellen úgy is védekezhetünk, ha a száraz levegőt párásítjuk.
Talán nem is gondolnánk, de a fogkrémek is jelentős mértékben szárítják a
szánkat, főleg télen. Kevésbé mentolosat válasszunk, és szánkról alaposan
öblítsük le a fogkrémet. Alapvető szabály, hogy ne nyalogassuk a szánkat!
A cserepes szájat a bőr kiszáradása
okozza. Mikor megnyaljuk ajkainkat a
bőr száradás után még szárazabb lesz,
mint előtte.

Az ajkak kicserepesedését azzal is elkerülhetjük,
ha szájfényt vagy rúzst használunk, amikor kimegyünk a hideg levegőre. Természetesen a férfiak ezt nem tehetik meg, így ők ajakbalzsamot,
szőlőzsírt alkalmazzanak védekezésként a repedt ajkak ellen.
dr. Faragó Eszter

AZ ÁHÍTOTT SZÉPSÉG MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ

tapasztalja meg Ön is a BeautyFlo-nál!

Első találkozáskor minden új vendégen elvégez
egy részletes bőrdiagnosztikát, egy beszélgetés
során tájékozódik életviteléről, hogy minél hatékonyabb kezelést tudjon ajánlani. Különböző területekre fókuszáló változatos kezelésekkel lehet
találkozni a kozmetikájában, az alap tisztítótól
az érett bőrön végzett anti-ageing (bőrfiatalító,
ránctalanító) kezelés variációkon át az ampullás
crash kúrákig. Mindezek mellett meg kell említeni a mezoterápiás kezelést is, mellyel a leghatékonyabban lehet a bőr legmélyebb rétegeibe
bejuttatni a hatóanyagokat,
visszaállítva azzal a bőr
fiatalságát, rugalmasságát.

Flóra a BABOR professzionális kozmetikumokat
használja, melyek megalkotásában tiszta, természetes növényi olajokat és kivonatokat használnak
olyan aktív növényi eredetű anyagokkal együtt,
melyek a természetben is hozzáférhetőek.
Fontos megemlíteni, hogy egyik BABOR krém
sem tartalmaz ásványi olajokat, illetve parabén
mentesek. Részt véve ezeken a kezeléseken
újjászületve térhetünk haza, mintha egy szeánszon lettünk volna. Nagyon fontos a megelőzés,
a már kialakult bőrhibák eltüntetése hosszú
folyamat. Ezért lényeges

az otthoni arcápoláshoz is a minőségi kozmetikumok választása, melyben ugyancsak segítséget
tud nyújtani.
Mindenkit szeretettel vár, a problémás bőrű tiniktől az érett bőrű hölgyekig! Ha mindennapi arcápolással kapcsolatos tanácsokra van szüksége,
keresse a BeautyFlo Kozmetika Facebook oldalát!
BEAUTYFLO – AZ ÖN SZÉPSÉGÉÉRT!
Nagy Flóra kozmetikus, 6000 Kecskemét
Ady Endre u. 12/B, +36 70 457 5337
flora.nagy.kozmetikus@gmail.com
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NE KEZELJÜK, HANEM
ELŐZZÜK MEG A TÜNETEKET VARGHA TERÁPIÁVAL
Ma már minden szakember megegyezik abban, hogy a gyógyítás területén a
prevencióra, megelőzésre kell fektetni a legnagyobb hangsúlyt, hiszen mikor
már szűrővizsgálatokkal kimutatható egy probléma jelenléte, sokkal nehezebb az egészség, az eredeti egyensúlyi állapot visszaállítása. A Vargha Terápia mind prevencióra, mind a már kialakult problémák helyreállítására
alkalmas, hatékonyságát hosszú évek óta bizonyító, természetes gyógymód.

E mellékhatások nélküli eljárással már a tünetek megjelenése előtt feltárhatók az esetleges

problémák, illetve megjelölhetők a rizikós területek. A terápia első lépése az állapotfelmérés.
Ilyenkor a talpon különböző, speciális pontokat vizsgálunk – az ott található lerakódásokat,
érzékenységüket, s ezek összefüggéseit, amelyek a páciens szervezetében lévő működési
zavarokat jelzik. Kezeléseink során tulajdonképpen a reflexológia egy továbbfejlesztett változatával dolgozunk: speciális ideg-inger terápiával. Miután feltártuk az aktuális állapotot, a
tünetek kialakuláshoz vezető főbb okokat, felállítunk egy kezelési tervet, melyhez személyre
szabott életvezetési tanácsokat is kapcsolunk. A kezelések során a regeneráció három alapvető feltételének – megfelelő mélységű és minőségű alvás, napi rendszerességű széklet és optimális pH-szabályzás- megteremtésével és néhány egyszerű, de fontos életviteli változtatás
beiktatásával mellékhatások és ártófaktorok nélkül érjük el kivételes eredményeinket.
Az orvos életmentésre specializálódott, tüneti diagnózis alapján, akut helyzeteket kezel, gyorsan. Mi az okok feltárásával és azok megszüntetésével gyógyítunk.
Legkiemelkedőbb sikereket emésztőrendszeri zavaroknál (pl. reflux, colitis, ibs), cukorbetegségnél, autista- és hiperaktív gyerekek kezelésében értünk el, valamint hatékony segítséget
nyújtunk gyulladásos, érrendszeri, ízületi, nőgyógyászati betegségben szenvedőknek.
Alternatív és hagyományos eljárásokat egyaránt ajánlunk és alkalmazunk (pl. gyógymasszázs,
biorezonancia vizsgálat...). Folyamatosan követjük a kutatási eredményeket, lépést tartunk a
fejlesztésekkel, hogy minél hatékonyabban segíthessünk. Célunk, hogy minél szélesebb körben
ismert legyen egészségközpontunk.
Vargha Attila, intézményvezető,
Vargha Terápia
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NÁTHÁS A CSALÁD
Környezetünk rohamlépésekben történő változásai a
légúti betegségek kialakulását és lefolyását is jelentősen módosították.
Azt tapasztalom, hogy a korábban banálisnak tartott, néhány nap alatt
lezajlott nátha gyakran elhúzódik. Különösen a kisgyermekek közösségbe kerülésének időszakában gyakori, hogy szűnni nem akaró orrfolyás,
köhögés veszi kezdetét. Az éjszakai fülfájdalmak, orrdugulás, torokfájdalom, időnként fellépő láz tartja állandó izgalomban a családot.
Sokan kérdezik tőlem, hogy mi az oka a szövődmények kialakulásának,
hiszen mindent megtesznek azért, hogy ez ne következzen be.
Tisztáznunk kell, hogy a nátha nem azonos a megfázással, bár
a köznapi szóhasználatban a két fogalmat sokszor azonosnak vélik.
Előfordul, hogy az orrfolyás meghűléssel kezdődik, de ez
Az
ség lefolyása meggyorsítható, hiszen a kórokozók millióit tácsak hajlamosít a légutakat megbetegítő vírusok megorrváladék
leszívása előtt a váladék
volítjuk el a váladékkal együtt. Megváltozott környezetünk
telepedésére, az orrban, a torokban és a légcsőben.
fellazítására tengervizes orra nátha gyógymódjának technikai fejlesztését is indukálsprayt javaslok. A kitisztított orrba
ta. Ezért is nevezte el klinikai főnökünk az orrszívót
A vírusfertőzés következménye a vízszerű orrnagyobb gyermeknek, felnőttnek
technikai zsebkendőnek. Meg kell értenünk az idősebb
folyás, ugyanis az orr-nyálkahártya fokozott
váladéktermeléssel igyekszik megszabadulni a kombinált, kettős hatású (váladékoldó korosztály kétségeit az orrszívás szükségessége miatt,
és nyálkahártya-duzzanatot csökkentő)
hiszen ők is felneveltek bennünket, és akkor még nem
vírusoktól. Egyúttal az orrüreget bélelő nyálkaorrspray használatát javaslom.
volt porszívós orrszívó. Orrszívó valóban nem volt,
hártya megduzzad, és ez is hozzájárul a gátolt
A fülmelegítés már nátha esetén
de nagyon sok náthás eredetű fülszövődmény igen, ami
orrlégzés és szájlégzés kialakulásához. A torok
is hasznos, segítség a középaz esetek egy részében fülműtétet tett szükségessé.
kiszáradása, „kicsit piros” színe az orrdugulás
fülgyulladás megelőzésékövetkezménye. Nem tévesztendő össze a torokben. (OTO-THERM
Az elhúzódó nátha hátterében tünetszegényen zajló arcüreggyulladással. A csecsemők náthája sokszor jár lázzal,
gyógysapka)
gyulladás állhat, ami több héten át fennálló orrfolyást és köhögést
étvágytalansággal, az orrdugulás miatt a szopási készség
eredményez gyógyszeres kezelés ellenére is. A gyermekközösségekromlásával. Bölcsődés- és óvodáskorú gyermekeknél a nátha ritben többszörös gyógyszeres kezelés után megerősödött kórokozók
kábban jár lázzal, és az általános tünetek mérsékeltebbek. A közösségbe
ilyen állapotba bekényszerülő gyermek önmagára és társaira is komoly
a felnőtteket is megbetegítik. Sokszor eltűnődöm rajta, hogy a fiatal
veszélyforrást jelent. A vírusos nátha gyengíti az ellenállóképességet,
szülők immunitása sem elég erős a kórokozók bizonyos csoportjának
és a környezetben lévő baktériumok könnyen megtapadnak a hurutos
leküzdésére.
légutakban. A szervezet védekezése kapcsán sűrű, sárgás-zöld orrváFokozottan figyeljünk a betegség tovaterjedésének megakadályozására!
ladék termelődik, amelyben már tenyésztéssel többnyire kimutatható,
gennykeltő baktériumok vannak. Cseppfertőzéssel az egész gyermek- Ne vigyük a náthás-köhögős gyermeket a közösségbe.
közösségre ráterjedhetnek.
- Otthon ápolva figyeljünk a higiénére (szellőztetés, zsebkendő
összegyűjtése, náthás szülőnek szájmaszk, vitamindús táplálkozás).
Klinikánkon született meg mintegy három évtizeddel ezelőtt az
- Dohányzás mellőzése.
orrhigiéne gondolata, és azt követően az orrhigiéne eszközei is. Klinikai
vizsgálatok sora bizonyította, hogy az orrváladék leszívásával a betegDr. Somi Ildikó - Gyermek fül-orr-gége szakorvos

EGÉSZSÉG
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AZ ÚJ OPEL ASTRA
Opel és a kompakt osztály – ez a sikertörtének 1936-ban kezdődött az első Kadettel, és most a tizenegyedik generációban folytatódik az új Astrával. Máig több mint 24 millió Kadett és Astra
hagyta el a gyártócsarnokokat.
Gépteteje alatt kizárólag az új motorportfólió
tagjai ketyegnek, 70 kW/95 LE - 147 kW/200
LE teljesítményspektrummal. Az 1,0 - 1,6 liter lökettérfogatú benzin- és dízelmotorok három közös jellemzője a maximális hatékonyság, a lehető legjobb reakcióképesség és a nyugodt, csendes járás – nem hiába beszélünk suttogó dízelről…
Innovációival újrafogalmazza a kompakt osztályt...

Takarékos autózás: Könnyebb, takarékosabb,
agilisabb: az új jármű-architektúra. Modelltől és
felszereltségtől függően 200 kilogrammot elérően – de minden esetben legalább 120 kilóval – könnyebb az elődjénél. Már a nyers karoszszéria súlya lement húsz százalékkal, vagyis 77
kilogrammal, az alvázon és a futóművön pedig
további ötven kilót takarítottak meg. Áramvonalazott futó-és hajtómű-elemeknek köszönhetően
lemondhattak az autó aljának burkolásáról.

Intelligens design: Holott kompaktabb az elődjénél, utasai nagyobb férőhelynek örvendhetnek. A tengelytáv csökkent ugyan jó két centivel, a helykínálat azonban javult. Az új üléseknek is köszönhetően hátul 35 milliméterrel nőtt
a lábtér, a vezető fejtere pedig 22-vel, ami jót
tesz a térérzetnek és az utazási komfortnak.
Kiváló kapcsolódás és modern infotainment
A személyes online- és szolgáltatási asszisztens
afféle őrangyalként, éjjel-nappal segít. Légzsákos balesetkor automatikusan lép akcióba, és riasztja a mentőket. Az új Astrát ráadásul mobil, nagy teljesítményű 4G/
LTE WLAN hotspottá teszi az Opel
OnStar. Akár hét végkészülék csatlakoztatható rá, az okostelefontól
a táblagépig. Ezeket kiegészítve az
IntelliLink infotainment rendszer két
verziója is bemutatkozik, elsőként
hozva be még gyorsabban és átfogóbban az autóba az okostelefonok világát az
Apple CarPlay és az Android Auto révén.
Újdonság a kompakt osztályban: IntelliLux
LED® mátrix-világítás: Abszolút újdonság a
biztonság terén az új Astra intelligens IntelliLux
LED® világítóberendezése, amellyel lakott területen kívül állandó távfénnyel lehet közlekedni. Tizenhat – oldalanként nyolc – elemből áll,
és folyamatosan, önműködően állítja a fénykéve
hosszát, illetve eloszlását a forgalmi helyzetnek
megfelelően. Ha szembe jövő, vagy előttünk
haladó járművet észlel a kamera, akkor egyes

fénydiódák kikapcsolásával „körbevilágítja” azt,
miközben az út többi részét és a környezetet továbbra is a távfény világítja meg.
További újdonság az alsóbb árrégióban
Ilyen az Opel frontkamera legújabb generációja, amely az új Astrában debütál: a jelzőtábla-asszisztens most már a frontkamera és a navigátor információit is felhasználja a vezető tájékoztatására. Az aktív kormánykorrekcióval kiegészített sávasszisztens automatikusan beavatkozik, ha az autós véletlenül hagyná el a sávját. Továbbfejlesztették a biztonságos követési távolságot felügyelő rendszert is. A frontális ütközésveszély-figyelmeztetés nemcsak hanggal és a műszeregységben megjelenő kijelzéssel riaszt, hanem a szélvédőre is vetít. Ha nem, vagy nem
kellő mértékben reagál a vezető, a rendszer
megemeli a féknyomást, vagy akár önállóan lefékezi az autót. A holttér-figyelmeztetés ultrahanggal érzékeli a jármű mellett és mögött három méteren belül megjelenő, de nem látható
objektumokat, s ezeket fény-, illetve hangjelzéssel mutatja.
A sebességszabályozó/sebességhatároló tovább fokozza a komfortot, nem engedi túllépni az előzőleg beállított limitet. A gombnyomásra aktiválódó automatikusan kormányzó parkolási asszisztens úgy áll be egy üres helyre, hogy
hozzá sem kell nyúlni a kormányhoz, és hátramenetbe kapcsoláskor megjelenik a monitoron a
tolatókamera képe.
Tormási Autóház
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ÍGY SPÓROLHAT MILLIÓKAT
A LAKÁSVÁSÁRLÁSNÁL
Bár az emberek egyre tudatosabban vesznek fel lakáshitelt, továbbra is
kevesen élnek az állami támogatások lehetőségével, pedig egy hétköznapi
esetben is el lehet érni velük 5 millió forint megtakarítást.
Az OTP Bank szakértője olyan kombinált megoldást javasol,
amit minden hitelfelvevőnek érdemes megfontolnia.
A kedvező hitelt megtalálni nem egyszerű. Manapság már a pénzintézetek többségénél elérhető olyan megoldás, ami első ránézésre ideálisnak tűnik. Érdemes azonban alaposabban
utánajárni a lehetőségeknek – hívja fel a figyelmet Windheim József, az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának ügyvezető igazgatója. Állami támogatások bevonásával ugyanis számos esetben jelentősen csökkenthető a visszafizetendő összeg.
A népszerű Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) mellé érdemes a hitelhez Lakástakarékot (LTP) is nyitni. A rendszeresen befizetett megtakarítás
után ugyanis az állam évente 30 százalékos támogatást nyújt. Érdemes továbbá kamattámogatott hitelt választani, és mellette igénybe venni az – egyelőre
kevesek által kihasznált - adómentes
Lakáshitel cafeteria juttatást is.
Miközben legtöbben a számlavezető bankjuknál érdeklődnek a hitelek felől, érdemes arra is figyelmet forLakásmegoldás
dítani, hogy olyan helyen vegyük fel
OTP
azt, ahol a hitelhez igénybe vehető a fent említett számos
Célingatlan
Zalaegerszeg,
kedvezmény is – mondja OTP
belváros, 3 szoba, 89 nm,
14,400,000 Ft-os vételár
Bank ügyvezető igazgatója.
Nézzünk egy konkrét példát:
Szeretnénk vásárolni egy vidéki nagyvárosban egy 14 400 000
forintos, 89 négyzetméteres, alacsony, „C” energetikai besorolású,
3 szobás, belvárosi ingatlant. Ehhez van 3 100 000 forint spórolt
pénzünk (nevezzük önerőnek).
A könnyebb számolás kedvéért
feltételezzünk egy évi 6 százalékos kamatú és 20 éves futamidejű hitelt.
Ha van két gyerekünk, igénybe
vehetünk 1 300 000 forint Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is. Így 10 000
000 forint hitelt kell felvenni
(vételár - önerő - CSOK).

Együttköltözők
Férj és feleség éves bruttó
cafetéria keretösszege

Forrásszerkezet
vételár
önerő
CSOK
hitel
Havi cashﬂow
hitel törlesztő részlet / hó
LTP havi betét ﬁzetési
kötelezettség
adókedvezmény
összes havi kiadás
LTP darabszám
LTP megtakarítás hossza
(hónap)
LTP felvehető összeg
a megtakidő végén
Támogatások
CSOK / Szocpol
Otthonteremtési
kamattámogatás
LTP állami támogatás
lakáshitel cafeteria
ADÓELŐNY
ÖSSZESEN
Összegzés
Kiﬁutás (év )
a 14,4 m Ft értékű lakás
teljes bekerülési költsége
nominálisan

Érdemes kamattámogatott hitelt igényelni (a futamidő első 5
évében az elérhető kedvezmény
összege 287 827 forint).
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E mellett célszerű két, 10 éves futamidejű Lakástakarékot (LTP) kötni. Az állami támogatás mértéke a két LTP-re
összesen: 1 440 000 forint. Lakástakarékot egyébként bármikor indíthatunk, akár a hitel felvétele utáni években is.

Férj, feleség, 2 gyerek
-

600,000

600,000

Támogatások nélkül,
tisztán piaci alapon

Tipikus, átlagos
támogatásokkal

Elméleti max.
támogatás

14,400,000
4,400,000
10,000,000

14,400,000
3,100,000
1,300,000
10,000,000

14,400,000
1,150,000
3,250,000
10,000,000

71,643

71,643

71,643

71,643

40,300
-13,154
98,789

80,600
-13,154
139,089

-

2

4

-

120

72

6,400,678

7,605,144

0

1,300,000

3,250,000

-

287,827
1,440,000

287,827
1,728,000

-

1,578,482
4,606,309

947,089
6,212,916

20

10

6

21,594,345

14,954,691

11,664,414

Ha 10 000 000 Ft-ot, 20 évre 3,5%-os kamatszint mellett bankban helyeztünk volna el,
azzal összesen 19 897 889 Ft-ot halmoztunk volna fel

Munkaadónktól pedig igényeljük a Lakáshitel cafeteriát, amivel 2 kereső és fejenként évi bruttó 300 000 forintos cafeteria keret esetén 10 év alatt 1 578 482 forint adóelőnyt tudunk elérni. Az
így felszabaduló pénzt pedig arra
költhetjük, amire akarjuk. Például
a két Lakástakarék befizetés harmada is könnyedén finanszírozható belőle.
Összesen tehát - a fenti, hétköznapi példát alapul véve - 4 606 309
forint támogatást tudunk igénybe venni.
A támogatások segítségével húsz
helyett tíz év alatt visszafizethetjük a hitelünket!
Ezt annak köszönhetjük, hogy a
10. év végére a tartozásunk pont
olyan mértékűre csökken, mint a
két lejáró LTP-ből kifizetésre ke-

rülő megtakarítási és támogatási összeg (szumma 6 400 678 forint), vagyis ezeket a hitel végtörlesztésére fordítva ki is fizethetjük a kölcsönt.
A fenti kondíciók mellett a havi kiadások a következőképpen alakulnak:
Egy átlagos ügyfél törlesztő részlete esetünkben 71 643 Forint, amihez
hozzá jön még a két LTP havi összege (összesen 40 300 forint), amit
csökkent a lakáshitel cafeteriából nyert havi 13 154 adómegtakarítás. Ez
havi 98 789 forint, ami első hallásra nem tűnik kevésnek, de ne felejtsük
el, hogy 20 év helyett 10 év alatt visszafizetjük a tartozásunkat és miénk
a tehermentes ingatlan. A tíz év lejártát követően pedig ismét szabadon felhasználhatjuk az addig törlesztésre és előtakarékoskodásra fordított összeget.
Ha nem vesszük igénybe ezeket a támogatási lehetőségeket, akkor a hitelt 20 évig kell fizetnünk, és értelemszerűen az összesen kifizetett kamat jelentősen nagyobb lesz.
„Érdemes tehát elgondolkozni azon, hogy élünk-e ezekkel a támogatási eszközökkel, és hogy olyan hitelintézetet válasszunk, ahol mindez
egy helyen elintézhető. Az OTP ADLAK szolgáltatás igénybevételével
pedig a lakáshitel cafeteria támogatással kapcsolatos valamennyi plusz
feladatot és kockázatot átvállalja a bank, amivel rengeteg időt és energiát spórol meg mind a munkáltatónak, mind pedig a munkavállalónak”
– tette hozzá Windheim József.
További információ: OTP Bank Médiakommunikáció
kommunikacio@otpbank.hu
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MILYEN MOSÓGÉPET VEGYÜNK?
Felül- vagy elöltöltős, alapmodell vagy igazi
csúcsgép? Segítünk eligazodni az áruházi
mosógép-rengetegben.

A

világ első mosógépét 1901-ben rakták össze.
Az elkövető Reinhard Zinkann és a valószínűleg jóval ismerősebb nevű Carl Miele volt. A
Miele márka azóta is (el)ismert a mosógépek
közt, de ott van még a Whirpool, a Gorenje, az
Ariston... sorolhatnánk még, de az egyszerű
felsorolásnál azért többet szeretnénk nyújtani.
Nézzük,
melyik kategória mit tud!
Mi az amire nagyon
figyeljünk!

24.

Családinfó Magazin | 2015. december

Látszólag csak vizuális
jellemző, hogy elöltöltős
vagy felültöltős mosógépet
választunk. Bár a mosás
szempontjából tényleg
nem túl fontos... illetve
mégis. Hiszen ha csak a
fürdőszobába behelyezés
után szembesülünk vele,
hogy az elöltöltős mosógép ajtaját egyáltalán nem
tudjuk kinyitni, rögtön megértjük, miért fontos
először gondolkodni, és csak utána vásárolni.
Nem árt olyan készüléket nézni, amelyik energiatakarékos, és csendes -54 dB(A) alatt.
Az alapmodellek jellemzője, hogy egyszerűbb
alkatrészekből vannak összerakva, ennek
megfelelő a nem túl hosszú élettartamuk is. Az
energiaosztályuk jellemzően B, a centrifuga fordulatszáma pedig alacsony, általában 800 vagy
1000 fordulat/perc.

A középkategóriába tartozó modellek egy
átlagos háztartás minden mosással kapcsolatos
igényét kielégítik. Több mosási program, a centrifuga fordulatszáma állítható, ráadásul minden
folyamat LCD kijelzőn át nyomon is követhető.
Ezeken a mosógépeken már időzíthető a mosás
kezdete. A középkategóriás mosógépek természetesen jobb minőségű alkatrészekből is
készültek.
A csúcskategóriás gépek azért valóban jobbak.
Az A++, A+++ energiaosztályba sorolható készülékek, fokozott energiatakarékosságot nyújtanak. Egyszerre akár 8-12 kiló ruhát is kimoshatunk vele .
A gépek inverter rendszerű (szénkefementes)
motorjára nem kevesebb, mint 10-20 év garanciát vállal a gyártó!
Sallai Mihály Konyhagép Stúdió Kft.
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INTERJÚ SZANISZLÓ ILDIKÓ PORCELÁNFESTŐVEL
„Ha alkotsz, akkor nem leszel átlagos...Csak újat alkotni, ennyi az egész és az Te vagy a nagyvilágban” - Olvashatjuk Szaniszló Ildikó porcelánfestő alkotóműhelyének Facebook oldalán a küldetést,
és kérdezzük róla az alkotót.
Miként kezdődött életedben a porcelánfestés?
Már gyermekkorom óta nagy örömöt jelentett az alkotás, legyen az rajzolás,
festés, agyagozás. Mindig is tudtam, hogy kézművességgel szeretnék foglalkozni, csak akkoriban még nem rajzolódott ki előttem, hogy melyik ágával. 16
éves koromban ismerkedtem meg a porcelánfestéssel Erdélyben.
Kolozsváron tanultál képzőművészetet, pontosabban porcelán, üveg és
kerámiafestést. Azóta ez az utad, vagy volt kitérő egyéb művészet felé is az
életedben? Más területen is alkottál, illetve alkotsz?
A tudásom nagy részét egy számomra rendkívül szeretetreméltó 80 éves
porcelánfestő művésztől szereztem, aki unokájaként szeretett és tudása nagy
részét igyekezett átadni nekem, amit azóta, immáron 26 éve igyekszem a saját
képemre formálni.
Mit jelentenek a kezed által megfestett kedves mackók, és a többi szép
motívum? Miért pont a mackók? Ők mióta szerepelnek az alkotásaidon?
Egyik kedvenc figurám a mackó, amit bármilyen tulajdonsággal meg tudok
személyesíteni, hogy egyedivé, személyre szabottá válhasson a bögrére festve.
De szívesen festek bármit: rózsás készleteket, virágokat, csipkéket, provance
és vintage mintákat, bármit amit a szívem diktál.
Az általad megrajzolt tárgyak többnyire valahol egy megajándékozott arcára
csalnak mosolyt, jelentenek szép emléket. Ezek lehetnek egyedileg megrendelt, a megajándékozó kérése alapján elkészült darabok is, illetve készíted
az általad megálmodott mintákat az általad kiválasztott idézetekkel, gondolatokkal. Jelent különbséget a munkához való viszonyodban?
Nagy örömet jelentenek a visszajelzések (számomra ezek az igazi fizetségek…), hogy mennyire örültek az ajándékozottak a személyes ajándékoknak.
Létezik olyan tárgy, amire a legszívesebben festesz?
Legújabb szerelmem a bútorfelújítás, egy kis értékmentés, régi megunt darabokra egy kis friss életet lehelni, az új kor divatja szerint.
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Idén májusban megnyitottad az UniqueArt Home lakberendezési, ajándék
üzletet. A polcokról leemelhetőek, megfoghatóak és megvásárolhatóak az
alkotásaid. Mi határozza meg a kínálatban szereplő mintákat?
Miután sok éven keresztül az ország több nagyvárosában levő ajándéküzleteknek szállítottam termékeimet, így gondoltam, ideje itthon Cegléden egy saját
üzletet nyitni és megismertetni az itteni emberekkel, hogy személyes ajándékokat lehet csináltatni. Ezért idén májusban megnyitottam Cegléden a Teleki
u. 9/a-ban kis ajándék- és lakberendezés üzletemet: a UniqueArt Home-ot. Az
ide betérő vendég elmondja kinek, milyen alkotásomból szeretne ajándékot és
közösen kitalálunk valamit az erre szánt keretből, az ajándékozott ízlésvilágát
figyelembe véve. Decemberben Kecskeméten a Malom bevásárlóközpont első
emeletén is képviseltetem magam egy kis standdal. Ott is szeretettel várom az
érdeklődőket!
Közeleg a karácsony. Közel áll hozzád, hogy ebben a témában alkoss? Van
olyan, hogy kedvenc ünnep/alkalom Ildikó munkáiban?
Örömmel és lelkesedéssel készülök a Karácsonyra, a Szeretet Ünnepére. Próbálom rávezetni az embereket, hogy az ajándékozást ne a ráfordított összeg
határozza meg, hanem a ráfordított szeretet, mellyel személyeset tudunk
adni, ezzel is növelve az ajándék eszmei értékét és kifejezve az ajándékozott
fontosságát számunkra.
Az alkotás öröme önmagadé, vagy adsz is át ebből másoknak? Úgy értem
alkotsz-e közösségben, esetleg tanítva másokat?
Évekig tanítottam gyerekeket a kézművesség több területén, ezáltal rávezetve
őket, hogy ők készítsenek szeretteiknek ajándékot.
Munkáimmal és a rákerülő idézetekkel adni szeretnék, közvetíteni örömöt,
békét, harmóniát, de legfőképp szeretetet.
Szaniszló Ildikó,
porcelánfestő

Lipka Mariann ötvössel beszélgettünk.
Miért érdemes egyedi ajándékot választani
szeretteinknek?
Szeretek egyedi ajándékot adni és kapni, mert
ezek a tárgyak üzenetek. Azt a szívből jövő
érzést közvetítik a megajándékozottnak, hogy
„Különleges ember vagy!”. Látszik rajtuk a
természet vagy az alkotó keze nyoma. Sokszor
a két dolog összefonódik. A tűzzománcban is,
mert a tárgyat a művész alakítja, de életet a tűz
lehel bele.
Mióta foglalkozik ötvösséggel?
Honnan jött az ötlet, hogy ez legyen a hivatása?
Kamaszkorom első nagy szerelme a tűzzománc
volt és a lángolás máig is tart. 16 évvel ezelőtt
egy kiállításon találkoztam ezzel a műfajjal. Rögtön magával ragadott, ahogy a fém tükröződik
az ékszerzománc kristálytiszta színein keresztül.
A minőségi zománcozott ékszer elkészítéséhez
elengedhetetlen a fém megmunkálása, így egyértelmű volt az utam az aranyműves szakmáig.
Más művészeti ágakat is kipróbált?
Természetesen a tanulmányaim során több mű-

SZERETNÉ KEDVESÉT MEGLEPNI
EGY ÉKSZERREL?

vészeti ágban is barangoltam (grafika, festészet,
üvegművesség, stb.), de mindig az ötvösség és a
tűzzománc volt az első helyen.
Miket készít? Mennyi ideig tart
egy-egy alkotás létrehozása?
Egyedi tervezésű tűzzománc és ezüst ékszereket készítek, valamint tűzzománc képeket. Az
aranyművesség és a zománcozás nagy tapasztalati tudást igényel. Ennek ellenére hiszem,
hogy egy munkából nem hiányozhat a gyermeki játékosság. Tervezés során az értékmérő
nem a nemesfém grammára vagy a kép mére-

te, hanem az igényesség. Az elkészítésre szánt
időt a minta és a terv bonyolultsága határozza
meg. Van amikor kipattan egy ötlet a fejemből,
és hozzá is fogok. De sokszor egy terv évekig
pihen a vázlatfüzetemben.
Főként milyen ajándéktárgyakat keresnek az
emberek az ünnepek alkalmával?
Leggyakrabban a tűzzománcos ékszereket keresik. De ebben az időszakban sokan vásárolnak
képeket vagy drágább ezüst ékszereket, kollekciókat is.
Facebook: Manka Tűzzománc és Manka Silver
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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.

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
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A MINŐSÉGI PÁLINKAFŐZÉS ALAPJAI
A magyarok az ünnepek alkalmával szívesen koccintanak pálinkával.
Szinte bármilyen gyümölcsből elkészíthető (barack, szilva, alma, körte, stb.)
megfelelő hozzáértéssel.

S

okan vallják, hogy a pálinkafőzés művészet. Zamata függ attól,
hogy milyen minőségű gyümölcsből csináljuk. Tévesen hisszük,
hogy a pálinkát félig rohadt gyümölcsből kell megalkotni.
Magyarországon csak a 100 százalékban gyümölcsből készült
párlatot lehet pálinkának nevezni, ami nem tartalmaz cukrot,
aromát, színezéket.
A jó ízű pálinka alapja a jól kierjedt cefre. A megmosott gyümölcsöt apróra daráljuk le. Tegyük hordóba, kotyogózzuk meg és
zárjuk le. Ne kevergessük, ne nyitogassuk! Levegővel érintkezve
az alkohol elpárolog belőle. Fontos, hogy a cefrét állandó, 18-20 °C
hőmérsékleten tároljuk. A közben keletkező szén-dioxidot pedig
el kell vezetni. Ideális körülmények között az erjedés 10-12 nap
alatt befejeződik.
Akik saját gyümölcsből szeretnének minőségi pálinkát készíteni,
de nem rendelkeznek ehhez szükséges berendezéssel, azoknak a
pálinkafőzdék jelentik a megoldást.
A kecskeméti Pálinkafőzde Kft. 2011-ben kezdte meg működését.
Sok cég csak a középpárlatot veszi ki a cefréből. Mi ezzel szemben tanácsot adunk mindenkinek, hogy a lehető legjobb pálinkája
legyen. Garantáljuk, hogy mindenki a hozzánk elhozott cefréjéből
kifőzött pálinkát kapja vissza. Akkor vagyunk elégedettek, ha a
megrendelő örömmel távozik.
Pálinkafőzdénkben idén és a jövőben is szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Gál Péter
Pálinkafőzde Kft.

KÉSZÜLJÖN AZ ÜNNEPEKRE HÁZIAS ÍZEKKEL!

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍZEK
NAGYKŐRÖSÖN

A karácsony közeledtével mindenki
süt, főz, akkor is, ha a rohanó hétköznapok ezt rendszeresen nem teszik
lehetővé. Jó érzés, ha a család együtt
van a terített asztalnál. Egy háziaszszony számára a legnagyobb elismerés,
ha minden elfogy az odafigyeléssel
készített menüből.

A lekvárfőzésnél minden a jó alapanyagokon múlik. Cukor nélkül is
készíthetjük, de ha mindenképpen
szeretnénk édesíteni, akkor használjunk nyírfacukrot. Jó tudni, hogy a
cukros lekvár hamarabb besűrűsödik, mint a cukormentes változat. A
dzsem abban különbözik a lekvártól,
hogy darabos gyümölcsök is vannak
benne.

S

zeretné meglepni rokonait, barátait valami igazi finomsággal?
Kecskeméten az Éléskamra- házias ízek boltjában szinte mindent
beszerezhetünk, ami az ünnepi menühöz kell.
A házi tésztájukat használhatjuk az ünnepi levesbe, halászlébe,
vagy köretként. Kínálatukban megtalálható a disznótoros, füstölt
szalonna, sertészsír, tepertő, mangalica készítmények. A vadhús
szerelmesei sem fognak csalódni. Árulnak vaddisznó-, szarvas- és
őz szalámit.
Az általuk forgalmazott tiszakécskei savanyúságok széles választéka, például: a gyöngyhagyma, az almapaprika remek kísérői a
sülteknek. A klasszikus karácsonyi töltött káposzta elkészítéséhez
tartanak levél káposztát.
A gyakorlott sütikészítő háziasszonyok jól tudják, hogy a legtöbb édességhez tejtermék is kell. Legyen az tehéntúró, joghurt,
tej vagy sajt, ezekből is házi minőséget kínálnak a vásárlók
számára. Tartanak még mézet, ami a hagyományos mézes sütemény nélkülözhetetlen hozzávalója. Tehetjük a teánkba is, így
immunrendszerünket is erősíthetjük. A gyerekek imádni fogják
a különböző ízekben kapható házi szörpöket, amik egészségesek is.
Házi hozzávalókból minden étel finomabb lesz. Figyeljen oda Ön
is, hogy mi kerül az asztalra!
Gyurász Zoltánné
Éléskamra Kecskemét

A Nagykőrösi Konzerv Kft. 2013 őszén kezdte meg műkö-

dését Nagykőrösön a régi konzervgyár területén. A lakosság
és a környékben élők nagy örömmel fogadták a helyben
készülő, finom, hazai ízeket.

Minden készítményükben a hagyományőrzés a fő szempont.
Gyártanak sárgabarack, szilva és sütésálló lekvárokat, dzsemeket, amelyek nagymamáink házi főzésű lekvárjainak ízét
idézik. Vannak kifejezetten répacukor mentesek is. Előállítanak befőtteket, zöldségből-, és gyümölcs készült nektárokat,
savanyúságokat és nyári időszakban paradicsomlét.
Az egészséges életmódba beilleszthető termékeket is készítenek: zöldség-, és gyümölcs sűrítményeket, zöldség krémeket,
például: padlizsánkrém, zellerkrém, babkrém és gombás
pestot.
Konyhák részére vállalják zöldségek tisztítását. Az alapanyagokat lehetőleg helyi termelőktől szerzik be, ezzel is támogatni kívánják a nagykőrösi gazdákat.
Céljuk a mai piaci körülmények között is minőségi, hagyományos magyar termékek előállítása. A vásárlók nagy örömére
folyamatosan bővül termékkínálatuk.
Bálint Zoltán
Nagykőrösi Konzerv Kft.
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A CSOKOLÁDÉ LEHET
EGÉSZSÉGES!?
Gyakran érzi magát fáradtnak, levertnek? A téli időszakban a
depresszió tünetei nagyobb eséllyel jelentkeznek. A problémára
van egy egyszerű megoldás: Egyen több csokoládét! 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.
Az igazán jó étcsokoládé magas kakaótartalmú, minimum 70 százalékos. Egészségügyi
szempontból pozitívan hat a szív- és érrendszerre. A tejcsokoládé tejet és több cukrot
tartalmaz, mint az étcsokoládé, viszont kevesebb benne a zsiradék és alacsonyabb a kakaótartalma. Hazánkban is terjednek az egészséges alapanyagokból készülő bio édességek. Érdemes odafigyelnünk az egészséges életmódra és időt szánni a körültekintő
táplálkozásra. Erről is beszélgettünk Engel Károllyal az új fejlesztésű termékcsalád: az
Upper Bars természetes összetevőket tartalmazó csokoládé gyártójával.
Mióta foglalkoznak csokoládéval?
Édességeket már 16 éve gyártunk. Az évek során olyan mértékben változtak az
alapanyagok és a vevői igények, hogy lehetetlenné vált a megszokott minőség biztosítása.
Ezért döntöttünk úgy 2011-ben, hogy átállunk az egészséges csokoládé készítésére. Tisztában
vagyok az egészséges életmód jelentőségével és jó ötletnek tűnt a két dolog összekapcsolása. 100
százalékban bio prémium termékeket akartunk gyártani Gyöngyösi Sándor bio ganoderma
gyógygombájából. Nehéznek bizonyult így az elindulás, ezért kezdtünk egyéb egészséges
termékek készítésébe is. Minden előállítási folyamat elején kíváncsi vagyok, hogy a
hozzáadott alapanyagokból milyen új íz fog megszületni.
Mi a különleges az Önök csokoládéjában?
Az Upper Bars termékcsalád természetes összetevőkből áll és nem
tartalmaz tartósító szert. Szakemberekkel, cégekkel és kutatókkal
közös munkában fejlesztjük termékeinket. Szívesen viszem kiállításokra bemutatni a kínálatunkat. Kétszer részt vettünk a nürnbergi BioFach
kiállításon is, amely a bioélelmiszereket gyártók nemzetközi vására.
Kóstoltatás során lehet megismertetni magunkat a közönséggel és az ott
kapott visszajelzéseket hasznosítani tudjuk.
Hogyan kerül gyógynövény a csokoládéba?
Korábban nem láttam olyan csokoládét, amiben gyógynövény lett volna. Kapszula formájában
fogyasztottam ezeket, és onnan jött az ötlet, hogy tegyük bele ezeket a csokoládéba. Termékeinkben megtalálható a huminsav, a homoktövis, a kurkuma, a ganoderma gomba és gyömbér.
Olvastam, hogy ételallergiában szenvedők is fogyaszthatják a termékeiket, sőt egyes fajták a
diétába is beilleszthetők. Tovább haladva ezen az úton, milyen egyedi terveik vannak a jövőt
tekintve?
Igen, készítünk csökkentett szénhidrát tartalmú szeletes csokoládét és a paleo étrendbe beilleszthető finomságokat is, így gluténérzékenyek is fogyaszthatják. A cél, hogy 100 százalékban
gluténmentes legyen minden termékünk, így az arra érzékenyek is fogyaszthatják.
A szaloncukor hungarikumnak tekinthető édesipari termék. Milyen ünnepi változatai lesznek a kínálatukban?
Különlegességekkel készülünk karácsonyra. Gyártunk marcipános és narancsos paleo, 3- féle bio és belga
csokoládéból narancsos és fahéjas mézeskalácsos, valamint cukormentes kókuszos szaloncukrot is.

Engel Károly, Upper Bars Chocolate
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BOROK AZ ÜNNEPI ASZTALON

A karácsonyi menü talán némi túlzással azt mondhatnánk az év legfontosabb és legmeghittebb
étkezése. A szeretet ünnepén minden szakács érzi magán a nyomást: milyen ételekkel és italokkal örvendeztesse meg szeretetit ezen a jeles alkalom apropóján?
A karácsonyi menüvel kapcsolatban, a tradicionális ételeké a főszerep, a legtöbb magyar családnál halászleves, töltött káposzta, és bejgli
kerül a tányérokra szenteste. Valaki jól bevált családi receptekkel,
míg mások évről évre új fogásokat és technikákat kipróbálva állítják
össze a karácsonyi étlapot. Egy dolog azonban mindig közös: a fogásokhoz megfelelő italokat, főképpen borokat választunk.
A ma oly divatosnak hangzó borgasztronómia az ételek és a bor
harmóniájára épül fel, egy jó bor kiemeli egy étel jellegzetes ízét, és
fordítva! Hiszen nem véletlenül mondjuk azt, hogy csak jó borral
szabad főzni, olyannal melyet egyébként mi magunk is szívesen
elfogyasztanánk. Vannak alapszabályok melyekhez lehet ragaszkodni
(ilyen a fehérhúshoz csak fehérbort, vörös húshoz csak vörösbort
kínáljunk), de sose feledjük nincs két egyforma íz és ízlés, kísérletezzünk bátran, hogy megtaláljuk a számunkra tökéletes párosítást!
Addig is néhány tipp, melyekkel könnyebbé tehetjük az ünnepi borétel párosításokat!
Halászlé - Az első étel, amihez bort keresünk a számunka kissé
kedvesebb bajai halászlé. Itt a pirospaprika csípős, kesernyés íze
jól passzol a hal enyhén édes, sós ízéhez. Ehhez egy testes fehérbort, vagy egy fűszeres vörösbort lehet párosítani. Ilyen lehet a
hungarikum Olaszrizling, vagy a fűszeres, könnyed Kadarka.
Bortipp: Koch Pincészet Prémium Hajós-Bajai Kadarka 2013
Töltött káposzta - A töltött káposzta esetében egy gazdag ízű tartalmas ételként olyan társat kíván, amely segíti az emésztést és kiemeli
a töltött káposzta minden összetevőjének ízét. Jó választás lehet egy
gazdag telt ásványos fehérbor, mint a Chardonnay vagy a Furmint.
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Bortipp: Koch Pincészet Prémium Hajós-Bajai Kései Szüretelésű
Chardonnay 2013
Pulykasült - A pulykasült esetében borválasztás téren a fűszerezésén és a töltelékén (pl. gesztenye) van a hangsúly, ahhoz válasszunk
bort, de az esetek többségében kiváló választás lehet egy rozé, vagy
egy könnyedebb fűszeresebb fehérbor.
Bortipp: Koch Pincészet Prémium Hajós-Bajai Cabernet Sauvginon
Rosé 2015
Bejgli - A bejglik ízesítése sokféle lehet, jelenesetben koncentráljunk
a diós és mákos töltelékekre. Tartja magát a tézis, hogy desszerthez
(nem feltétlenül édes) desszertbor dukál, így mi is a töltelékek karakteres íze mellé egy kései szüretelésű desszertbort ajánlunk, legyen
az a tokaji borvidék koncentrált fehérborai, vagy egy olyan borkülönlegesség, mint pl. a jégbor.
Bortipp: Koch Pincészet Prémium Hajós-Bajai Rajnai Rizling Jégbor 2007
A karácsony ünnepe a szeretetről, a családunkról szól. Bár nagyon
fontos a megterített szép asztal, és az ünnepi fogások, mégis ajánljuk
élvezze ki az év legszebb időszaka nyújtotta örömöket, álljon meg egy
pillanatra és pihenjen. Koccintson egy pohár Koch borral, és ünnepeljen együtt szeretteivel!
Koch Borkereskedés Kecskemét
+36 30 567 41 16, 6000 Kecskemét, Bethlen krt.12/C
koch.borkereskedes@gmail.com,
borkereskedeskecskemet.kochboraszat.hu
www.facebook.com/kochborkereskedeskecs
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HOGYAN KERÜLJÖN ÉLŐ
SZÖVET A FÉM VÁZRA?
A telefonok, lapos tévék időszaka véget ért! A száraz, rövid teleknek köszönhetően egyre népszerűbbek karácsonyra a tavaszi
jellegű ajándékok. A kerékpár és hozzá kapcsolódó kiegészítők,
ma már gyakran kerülnek be a fa alá. Az ajándékvásárlási lázban sűrűn hoz az ember rossz, kapkodó, elhamarkodott döntéseket, amik felesleges pénzköltéshez vezetnek.

Íme egy pár jó tanács a szakszerű, tudatos

vásárláshoz, mellyel spórolhatsz, sok időt,
bosszúságot, takaríthatsz meg magadnak:
Nem kell estéket a világhálón lógni, mert
torz képet mutat a beszerezhető termékekről, helyette vannak megfelelő választékú, igazi szaküzletek.
Nem kell megtanulni a kerékpáros szakmát,
mert vannak kerékpározó, nagy tapasztalatú, szakképzett értékesítők. Nem kell az
árvadászt eljátszani a telefonon és a számítógép előtt, mert egy rugalmas szaküzletnek
is megvannak a lehetőségei, hogy akár a
legolcsóbb legyen.

34.
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Az igazi feladat vásárláskor, amire érdemes
időt áldozni a megfelelő szaküzlet és a szakértő, szavahihető értékesítő kiválasztása.
Elengedhetetlen, hogy pontosan el tudd
mondani, mit szeretnél, milyen problémára
keresel megoldást és mennyit szeretnéd használni.
Ismerd meg, hogy a céljaidhoz, mi lenne a
tökéletes választás és ez mennyiért kapható?
Lehetőségeid, ha a tökéletest nem engedik
meg, akkor szakember segítségével keressétek meg az optimálist, ami árban és minőségben még elfogadható számodra.

A megfelelő termék kiválasztása után már
csak a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat
kell megismerned, amit csak az igazi szaküzletek nyújtanak.
Ezek a tanácsok a kereskedelem több területén is alkalmazhatók. Arra szerettünk volna
rávezetni, hogy a szakértelembe fektetni még
mindig kifizetődőbb, mint a felesleges, használhatatlan tárgyakat gyűjteni a padláson.
Nyugalomban teljes, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk Neked és minden Családtagodnak!
Györe Kerékpáristálló

?@7#;7# A<:8
:7BC7
 
 

  





1,G 1K1++!H$+100&K)IJ !'+$!&.'2J &
(%-*+',')*$0 ! 1!(,!
   

   

 8'%)G&/*5# $2 D"

   









 
6789:
;7<:7=<

     ?@
! !'"'#%+%






;04! !(
%+%8?@2)

A);82B(8(5! !'"'$'





;04C)A)<8-B8<$"'$'
%+%2@,B8-)







  




;04
- )5??B8;%%!  + #" 
9&  &    G:??F 

  

 
;<=7>3548-%%! "'$'
%+%8-)

 



;04 - )??B8%%! 
+ #" 9&  &'  G:??F 

     
! !'"' %+%
)











<E<75
 9&  &

<570DE0DE70
 9&  &
"+ @F9&@   %

;<=7>3548->$"'$'
%+%8-)

B '9' 

  
 



B '9' 

 
         
'! ,1$! *%-2 *&$1$+3$4*%5,+)*  
    ! " 

 > 
>> 
  

2 B '9' 

2 B '9' 


 



    

?

?

B '9' 

BF1 .$ ',. ,'G*+',H')IJ K' 5
!10H$ 0%'*D.$10*+L,5
00

00

   >  
  
DE)* E

;8B >0%'*'*$*+I'(*+ 4!

4H)EE=1 
%!B!.'IJ
9%: , ;




  

B '9' 









        
*"+ %#!,-.- .(//)

   

$!  %&'(&&# ) !(*&

0"+ %#!,1.-1.(2,)



 
#

$!  (&&'(*& 
 ) !(*&

 !



  

   !   

E

DE




.22 



! &'
- .?1 

 

  

3445678-
9
+ %#!
8:8-)

 

"#$ %
%
%

&
' ( )

 

" "#$%&$' ('!)*+' ',')$%),()-'*".' / ' ' ,!+ #  , 0++!"
Családinfó Magazin | 2015. december

35.

Nagyobb
lakásba
költözne?

Igényeljen
megújult
szocpolt1
OTP
Lakáshitellel!

Csökkentse
törlesztőrészletét
lakáshitel
cafetériával!

Igényeljen megújult szocpolt1 OTP Lakáshitellel!
A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) lakás építésére, vásárlására és bővítésre már
egy gyermek után is igényelhető.
Ráadásul lakáscélú hitelének törlesztéséhez munkáltatója cafetéria keretében adómentes vissza
nem térítendő támogatást nyújthat Önnek.2
THM: 3,15–10,33%3
Részletes feltételek: www.otpbank.hu/szocpol • +36 1 366 6037 • +36 1 299 299
1
A megújult szocpol (Családok Otthonteremtési Kedvezménye – CSOK) 2015. július 1-től igényelhető, részletes feltételeit „A lakásépítési támogatásról” szóló
256/2011. (XII. 6.) számú Kormány rendelet tartalmazza.
2
Az SZJA törvény („Személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 2.7 alpontja) szerinti lakáscélú felhasználásra felvett hitel
törlesztéséhez nyújtható adómentes vissza nem térítendő munkáltatói támogatás. A támogatás nyújtásának szabályait „az adómentes munkáltatói lakáscélú
támogatás folyósításának szabályairól” szóló 15/2014 (IV.3.) számú NGM rendelet tartalmazza.
3
A THM a 2015. november 1-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok ﬁgyelembe vételével,
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A THM mutató értéke 5 millió Ft kölcsönösszegre
20 éves futamidő mellett került meghatározásra. 0 Ft induló banki díjak kedvezményével – ügyletenként egy ingatlanfedezet esetén – az ügyintézési díjat,
a fedezetkezelési költséget, továbbá a folyósítási díjat nem kell megﬁzetni, valamint a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj összegét – egy érték-megállapítás
esetén – szerződéskötést követően az OTP Jelzálogbank visszatéríti az ügyfél részére.

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankﬁókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon
közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a bírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében
közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

