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ELŐTTÜNK
A BIKINI
SZEZON
„Újra itt a nyár, itt a napsugár …” szólt
a Hungária együttes slágere. A nyár, a
napsütés, a napsugár velejárója a strandolás, a napozás, amihez a hölgyek előszeretettel vesznek fel bikinit. Egy fürdőruha, amit a hölgyeknél jobban talán
csak a férfiak szeretnek és csodálnak.
De tudjuk-e honnan az elnevezés, mikor használtak először
a nők bikinit, illetve ahhoz hasonló öltözetet? A „férfiember”
kimegy a strandra és a bikinik sokszínűségét látva azt gondolja, hogy egy újkori termékről van szó, holott … Az első
„bikiniszerű” ruhák ábrázolása i.e. 1400 körülre tehető, amikor görög atletizáló nőket ábrázoltak a mai bikinikhez hasonló öltözetben. Az ókori Rómából ismertek olyan ábrázolások,
amelyeken fürdőző, tengerparton sütkérező nők láthatók a
mai bikinihez hasonló öltözékben.
A mai, modern bikinit ki más, mint egy férfi alkotta meg
Louis Reard. 1946. július 5-én mutatta be „művét”, hol máshol, mint a divat fővárosában, Párizsban. Az öltözék, bármi
meglepő nevét egy korallzátonyokból felépülő szigetről, a Bikini-atollról kapta. A tervező úgy gondolta, hogy az általa
megalkotott bikini hasonló hatást vált ki a férfiakból, mint az

ott végrehajtott kísérleti atomrobbantások hatása volt.
Férfitársaim, tegyük szívünkre a kezünket; igaza volt a
Reardnak!
Az évek folyamán a bikininek több változata is napvilágot
látott. Az egyik ilyen változat esetében a bikini szó elején
lévő „bi” betűket (latin kettős) előtagnak vették és lecserélték a „mono” (egyetlen) előtagra és megszületett a monokini,
amelynek nincs felsőrésze, a keblek szabadon vannak.
A másik esetben a melltartót egy ujjatlan pólóval helyettesítik, és az összeállítást, az amerikai angolban használatos
„tank top” után, tankininek nevezik.
A Decathlon saját márkája, a Nabaiji mindenekelőtt az innovációs politikájára helyezi a hangsúlyt, igaz ez a bikinikre is.
A bikinik nem csak együttesként, hanem külön is megvásárolhatók, így mindenki összeállíthatja a számára legjobban
tetsző, legelőnyösebb fürdőruhát. A bikinik, úszódresszek,
nyíltvízi (a sósvíznek ellenálló) dresszek mellett a várandós
hölgyek számára tervezett fürdőruhák is megtalálhatók kínálatunkban. Ne feledkezzünk meg a férfiakról sem, akik szintén hatalmas kínálatból válogathatnak!
Látogassanak el üzletünkbe,
készüljenek velünk a nyárra, a bikini szezonra!

Decathlon Kecskemét - 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2/b., 06 76 801 300
Nyitva tartás:
Hétfő: 9.00-20.00, Kedd: 9.00-20.00, Szerda: 9.00-20.00, Csütörtök: 9.00-20.00, Péntek: 9.00-20.30, Szombat: 9.00-20.30, Vasárnap: 10.00-18.00.
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Kedves Olvasóink!
Immár harmadik alkalommal tarthatja kezében Családinfó magazinunkat. Ismét ös�szegyűjtöttük az aktuális évszak fontosabb témáit a családoknak. Hiszen itt a nyár, itt
a jó idő, ami egyet jelent a nyaralással, túrázással, kertészkedéssel. Ezekben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani, hisz egy csinos bikini elengedhetetlen a strandoláshoz, ahogy egy megfelelő napszemüveg is elkél a nyári időszakban. A kánikulához
hozzátartozik a strandolás is, magazinunkból megismerkedhet a környék kiemelkedő
fürdőivel, strandjaival.
Nyáron azonban egészségünkre is kiemelten érdemes odafigyelni, hiszen allergia, nőgyógyászati, bőr- és fülbetegségek időszaka is ez. Témáink között ezekről is számos
hasznos információt olvashat, melyek akár meg is menhetik a nyaralást! Természetesen mostani kiadványunk oldairól sem marahattak le a gyerekekkel kapcsolatos olvasnivalók! Központi témáink között olvashatunk táborokról, nyári intelmekről, melyben
a „nyári szünetelők” biztonsága kerül a fókuszba. Emellett a legkisebbek zenei nevelésével is megismerkedhetünk.
Fogadják magazinunkat érdeklődéssel, forgassák minél nagyobb haszonnal! Reméljük sikerült összegyűjteni a leghasznosabb, legfontosabb témákat Önöknek a nyárra! Amíg ezeket a sorokat olvassa már azon dolgozunk, hogy őszre is összegyűjtsük
az évszakhoz kapcsolódó témákat, aktuális információkat! Kívánunk kellemes nyarat,
minél több pihenést!

a szerkesztőség nevében:
Zakar László felelős szerkesztő
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Felelős kiadó: Hírös Modul Kft. | Felelős szerkesztő: Zakar László
Szerkesztőségek: 2700 Cegléd, Múzeum utca 3., +36 53 317 422 | 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17., +36 76 498 479
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A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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VETERÁN
SZALON
A Kővári Pál tulajdonában lévő
Technik-Invest Kft. életében a 2014-es év
nagy fordulatokat hozott. A sokévnyi
kitartó munka meghozta a bővülés
lehetőségét, illetve 600 m2-en működő
Veterán Jármű Szalon megvalósulását.
A gondolat, hogy a veterán motorok és egyéb veterán járművek gyűjtésével foglalkozzon, körülbelül öt éve fogalmazódott meg. Akkoriban
történt ugyanis, hogy nagyon jó barátoktól ajándékba kapott egy veterán motort... Az volt a sorsdöntő nap, és a szalon megvalósításáig nem
volt megállás.
Néhány hónappal ezelőtt felkereste Dr. Leitner Józsefet, akinek tanítványa volt a Bem József Műszaki Szakközépiskolában. Tanár úr a
csemői Jawa Múzeum alapítója, közel 20 éve foglalkozik veterán motorokkal. A régi kapcsolat és a motorrégiségek iránti közös érdeklődés
eredményeként megszületett a döntés, hogy a Maróti család birtokába
került Jawa kollekciót Kővári Pál visszavásárolja.
Az értékes darabok bemutatására a ceglédi Külső Kátai úti létesítményt szemelte ki, amely egykoron Ford szalonként működött. Kiváló
helyi adottságokat és lehetőségeket biztosít az egykori Jawa Múzeum
gyűjteményének, amely méltán vívta ki a magyar és a nemzetközi veterános társadalom elismerését.
A szakmai hátteret a meglévő cégcsoportok tudják biztosítani, ahol veterán motorkerékpárok, autók és egyéb mezőgazdasági járművek alkatrészeinek gyártását, felületkezelését, KTL festését, porszórását az
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eddigiekben is rendszeresen végezték. Ezek alapján a feltételek alkalmasak arra, hogy saját kollekcióik alkatrészeit is minőségileg megfelelően tudják elkészíteni.
A Veterán Jármű Szalon emeletén állandó kiállítás részeként látható
a több, mint negyven darabot számláló Jawa gyűjtemény; továbbá saját és magángyűjtők kollekciói, ahol BMW, NSU, DKW, Puch, Terrot,
Danuvia, Csepel, valamint az angol márkákat képviselő különleges és
ritka Royal Enfield, valamint BSA motorkerékpár is fellelhető. A kiállítás időről időre frissül majd magángyűjtők járműveivel, illetve időszaki tárlatokkal.
A projektet Kővári Pál elhivatott munkatársak segítségével valósította meg. A munka első számú szellemi támogatója Leitner tanár úr, aki
komoly tapasztalatával segíti a gyűjtemény felállítását és kezelését, a
szalon vezetője Kővári Pál, aki a dokumentációkat és a napi feladatokat koordinálja, Balogh Tímea pedig a szalon sajtóreferenseként működik közre a csapatban.
Kővári Pál, Veterán Jármű Szalon (2700 Cegléd, Külső Kátai út 1.)
Nyitva: H-P.: 13:00-17:00
Tel.: 06-30/945-9989
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A gyermek érzelmi és értelmi fejlődését nagyban meghatározza a bölcsődés
időszak. Ilyenkor a gyermek minden
szinten ugrásszerűen fejlődik. Kecskemét belvárosában, de mégis nyugodt
környezetben elhelyezkedő Pitypang
Bölcsőde is nagy hangsúlyt fektet ezekre a szempontokra. Magas szakmai felkészültséggel tartanak korai fejlesztést
és zenebölcsit is. A korai zenei nevelés
fontosságáról beszélgettünk Tálas Máriával és Vadas Lászlóval, akik a bölcsőde zenebölcsis munkatársai.

„A ZENE AZ KELL...”
A Pitypang Bölcsőde 2014-ben nyitotta meg kapuit. Az idejáró gyerekek
egy igényes, modern épületben töltik mindennapjaikat. A bölcsőde minden szegletén látszik a gyermekcentrikusság. A Pitypang fő filozófiája az
egyénközpontúság. A bölcsődei gondozás a családi nevelés mellett működik, a szülőkkel szoros kapcsolatot tartva. A gondozók figyelembe veszik
a gyerek szokásait és beépítik azt a bölcsődei rendbe. A bölcsőde még
a társaskapcsolatokra és a játékra helyezi a hangsúlyt. A lényeg, hogy a
gyermeket pozitív hatások érjék első közösségében. A Pitypang Bölcsőde
nyelvi foglalkozást, korai fejlesztést is tart, de a legnépszerűbb foglalkozása a zenebölcsi, amit a gyermekek nagyon élveznek. A júniustól nyitó
játszószobában már a külsősök számára is elérhető ez a szolgáltatás.
Tálas Mária és Vadas László szívügyüknek tekintik a zenei nevelést. Szeretnék, ha a zenetanulás folyamata olyan lenne, mint a nyelvtanulásé. Hiszen először tanulunk meg beszélni, és csak azután tanuljuk a nyelvtant.
A zenét is először csinálja és élvezze a gyermek, a szolfézst pedig az iskolában megtanulhatja. A zenebölcsiben nagyon fontos a rendszeresség,
ezért hetente vannak foglalkozások. Az órának van egy kerete, ami biztonságot ad a gyermeknek. A gyermekek is aktív résztvevők ritmushangszerekkel. A nevelő citerán játszik, de a gyerekek is megszólaltathatják. Az órák tematikusak és helyet kapnak benne nép- és gyermekdalok,
mondókák is. A klasszikus zenehallgatások alatt, pedig mindig van mozgás is. Így lesz aktív ez a tevékenység. Ilyenkor a gyerek kénytelen odafigyelni a zenére, ezért megéli azt, ami pedig segít az érzelmi fejlődésben.
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Tálas Mária és Vadas László kifejtette, hogy a korai zenei nevelés pozitív
hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Az érzelmi nevelés 9 éves korig lehetséges, az érzelmeket ezért minél hamarabb meg kell ismertetni a
gyermekekkel és erre a legjobb eszköz a zene. A zene lelki tartalékot is
ad, a terápiás hatása nagyon erős. A zenebölcsis kisgyermekek egyre kiegyensúlyozottabbak. A közös zenélés alkalmával egymásra is kell figyelniük, ezzel épül a szociális érzékük is.
A Pitypangban próbálják a zenét a jó érzetekhez kötni pl: hintázás, labdázás, így a zene is jó érzet lesz. Mivel minden gyermek más, ezért az ös�szes érzékszervre hatnak a foglalkozások alatt. Ha a perecről szól a mondóka, akkor perecet kóstolnak. Ha labdáról, akkor labdáznak vagy gyurmából gömbölyűt formáznak. A zene változásait, mozgással követik, ami
megtanítja őket a zenei részletek elkülönítésére. Ez később az iskolában
lehet segítség a nyelvtanulásnál, verselemzésnél.
A zenebölcsi célja nem az, hogy kis Mozartokat neveljenek, hanem hogy
visszahozzák a családok életébe a zenét, ami egy pozitív érzet és ezzel
fejlődjenek is a gyerekek. Az órákon a gondozók és a szülők is részt vehetnek, akik megtanulják az énekeket és így a hét minden napján jelen
van a zene a kisgyermek életében. Így lesz ez egy nagy komplex folyamat, ami közben rengeteg örömöt okoz.
Vágsélei Csilla

ÉLMÉNY ÉS FEJLESZTÉS EGY KÜLÖNLEGES
SPORTÁGGAL: RUGBY
TÁBOR 2016

BIRKÓZÁS JÁTÉKOSAN
A sportnak rengeteg jótékony hatása
van fizikálisan és mentálisan. Gyermekkorban ez hatványozottan igaz.
Ezért jó, ha a gyerek már kis korától sportol. Nem feltétlenül az a cél,
hogy élsportoló legyen, inkább hogy
élvezze, és fejlődjön a mozgáskoordinációja. A Kecskeméti Birkózó Club célja
az, hogy fejlessze a gyerekeket a birkózó
edzések és a nyári táborok által.

A Club már 2012 óta létezik és 100 főig duzzadt a taglétszám.

Több, a birkózással most ismerkedő gyerek is tag, illetve olyan
szülők, szimpatizánsok, akik már régóta foglalkoznak a sportággal. De magyar bajnokok, válogatott kerettag sportolók és világversenyen helyezett birkózók is a Club tagjai. Állandó edzőtermük mellett Tiszakécskén, egy kecskeméti óvodában, két általános iskolában is tartanak edzéseket. Az iskolákban a testnevelési
órákba beépülve vannak jelen birkózó edzésekkel. A Club tervei
között szerepel még több óvoda, iskola beépítése a programba,
hogy minél több gyerek részese lehessen a birkózás örömének.
A Kecskeméti Birkózó Club fontosnak tarja, hogy a nyári szünidő hasznosan és játékosan teljen. Ezért indítanak nyári birkózó tábort két turnusban, olyan 8-12 éves gyerekek számára, akik
még nem ismerik ezt a sportot. A Táborban nagy hangsúlyt fektetnek a mozgáskoordináció fejlesztésére. Ezek mellett, pedig játékos formában gyakorolják a birkózást. Egy nap alatt a gyerekek két edzésjellegű foglalkozáson vesznek részt, kapnak meleg
ebédet, uzsonnát. De a sport mellett más programokat is beiktatnak: Lovastanya látogatás, vadaspark, fagyizás.

Magyarországon még kevésbé ismert
sportág a rugby, pedig mind állóképességet, mind csapatban való együttműködést fejleszt. Most lehetősége nyílik a
gyerekeknek kipróbálni ezt a nem hétköznapi sportot egy tábor keretében!

Rugby táborunk célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a 10-15

éves diákoknak megismerni és kipróbálni ezt az izgalmas,
nem hétköznapi sportágat. Rengeteget nyerhetnek a gyerekek a rugbyvel: a sport nem csupán az állóképesség, fizikai
erőnlét és koordinációs készségek fejlesztésére kiváló, de elősegíti az egészséges versenyszellem kialakulását, megtanítja őket ellenfeleik tiszteletére és a konfliktuskezelésre is. A játék során lehetőségük nyílik önmaguk megismerésére és magabiztosságuk növelésére, a csapat tagjaként pedig alapvető szociális készségekre tesznek szert, melyek jó sportemberré és csapatjátékossá teszik őket. A sportág alapvető stratégiai elemeinek elsajátítása során javul a koncentrációjuk és az
elemzőkészségük is.
A táborban szakképzett testnevelő tanárok, táboroztatásban
jártas szakedzők tartják majd a foglalkozásokat, magyar válogatott játékosok bevonásával. Teljesen kezdő gyerekeket is
szeretettel várunk a táborba, akik szórakoztató feladatok és
játékok során sajátíthatják el a sportág alapjait, a rugbyvel
már ismerkedő diákok pedig továbbfejleszthetik meglévő tudásukat. A tábor helyszínéül a Széktói Stadionban lévő rugby
klub szolgál majd, de a Domb Beach-re is kilátogatunk egy
strandolással egybekötött sportos nap erejéig. Napi háromszori étkezést és megfelelő folyadékpótlást is biztosítunk, valamint ajándék pólóval és oklevéllel lepjük meg a diákokat a
tábor végeztével.
Kecskeméti Atlétika és Rugby Club

A tábor mindenképpen hasznos, még ha nem is lesz élsportoló birkózó a gyermek. Ha valakit annyira érdekel, hogy versenyszerűen eddzen, arra is vannak sikeres példák Clubon belül. Az
elmúlt években számos érmet nyertek felnőtt és korosztályos kategóriában magyar bajnokságokon. Hobbi és verseny szinten is
kiemelkedőt tud nyújtani a Club táborban, edzésekben egyaránt.
Vágsélei Csilla
Családinfó Magazin | 2016. június
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TALÁLD MEG A BENNED
REJLŐ HŐST TŐSERDŐN!
A Tőserdei Kalandpark a Tősfürdő területén található erdős terület szomszédságában helyezkedik el. A területet a Tisza alakította lépcsőzetesre. Ez
a lépcsőzetesség és a természetes erdő
adja azt a pluszt, amitől ez a kalandpark igazán hangulatos és átélhető lesz.
Az üzemeltetők célja, hogy mindenkiből
előhozzák a kisgyermeket és a hőst.

A kalandpark három pályarendszerrel, tavasztól őszig várja
az aktív vendégeket. Minden szintnek és korosztálynak van
megfelelő pálya. A kezdőket egy három akadályos gyakorló
pálya segíti a felkészülésben, ahol olyan elemek is feltűnnek,
amik a nehezebb pályákon is.

Nincsen ok a félelemre, hiszen hozzáértő animátorok segítenek az öltözködésben és tanítják meg a pályának a használatát.
A biztosítókötelek és hevederek, pedig erősen tartanak. Ha valaki csak csónakázni jött a Tőserdőbe és nem hozott cipőt egy
ilyen kalandhoz, de mégis kedve lenne hozzá, az is megoldható. A kalandpark a jegy mellé ingyenesen biztosít több méretben megfelelő cipőket az akadálypályák legyűrésére.
A kisgyermekeket 150 cm-ig 13 akadályos pálya várja, ahol
animátorok is segítik őket. 150 cm felett már egy nehezebb, 16
akadályos pályát is ki lehet próbálni, ami már igen nagy magasságkülönbséggel rendelkezik az erdő adottságainak megfelelően. Még nagyobb adrenalin löketért, a 160 cm felettieknek a
9 szakaszos 17 m csúcsmagasságú csúszópálya felel.
A vadregényes pályákon kalandozva nemcsak a gyerek, de a
felnőtt is könnyen Indiana Jones-nak vagy Tarzannak képzelheti magát. A nap végén a pályákat teljesítve mindenki úgy
érezheti, hogy tett valamit, olyan akadályokat győzött le, amiről nem gondolta volna, hogy sikerül.
Tőserdei Kalandpark

TORNÁSZOK
NYÁRI TÁBOR
2012 óta foglalkozunk Alapozó Terápiával, az idei évtől már alapítványi háttérrel is rendelkezve (Különleges Vagyok
Alapítvány). Az Alapozó Terápia egy
meghatározott mozgásrendszeren alapuló mozgásterápia, amely segíti az idegrendszer érési folyamatait és kihasználva az emberi agy fejlődési lehetőségeit
támogatja a gyermek képességeinek teljes kibontakoztatását.

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi

agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés stb.) ezzel tesszük teljessé. Manapság látható, hogy a megnövekedett iskolai követelményeknek egyre kevesebb gyermek tud tökéletesen megfelelni. Célunk nem az,
hogy a gyermeket igazítsuk az iskolához, hanem az, hogy stabil, érett idegrendszeri alapokkal könnyebben vegye az akadályokat.
Nyári tábor - Immár negyedik éve rendezzük meg nyári táborunkat. A táborban napi két alkalommal, reggel és a délutáni pihenő után tartunk másfél órás foglalkozásokat. A foglalkozások anyagát színesítjük labdás, lufis, sport poharas és
egyéb eszközös gyakorlatokkal. Ezek a tevékenységek kiválóan fejlesztik a gyermek mozgásos ügyességét, ugyanakkor
a frontális lebenyt „dolgoztató” kiegészítésekkel a gyermek
egészében összerendezettebbé, figyelmesebbé válik. A foglalkozások között különböző programokat biztosítunk, lesz vonatozás, fagyizás, táncház.
A tábornak nem feltétele a terápián való részvétel, szívesen
látjuk azokat is, akik „csak” ügyesedni, okosodni szeretnének
úgy, hogy közben jól érzik magukat.
Jovin Piroska, Különleges Vagyok Alapítvány
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SOKSZÍNŰ NYÁRI TÁBOROK AZ ANGYALKERTTŐL
Az Angyalkert Magán Óvoda, mint
minden évben, idén is elindítja nyári táborait! Úgy gondoljuk a színes kínálatból minden gyermek talál olyat,
ahol szívesen eltöltené az idejét. Vidám és tartalmas időtöltést ajánlunk
a nyári szünidőre.

Gyermekjóga „Harmónia” tábor is indul, hiszen a mozgás,

a játék a gyermek lételeme. A gyermekjóga rengeteg fontos
dolgot ad a gyerekeknek, amire szükségük van a mai világban: erőnlétet, belső figyelmet, egymásra odafigyelést, kreativitást, koncentrációt, kitartást, rugalmasságot, érzelmi intelligenciát, kikapcsolódást - Játékosan!
Kézműves - Ügyes kezek tábora szakképzett pedagógus
vezetésével folyik, aki számos kézműves technika mestere. Fő célunk, a gyermekek kézügyességének és kreativitásának fejlesztése játékosan! Minden nap más és más kreatív
kézműveskedés!
Tánc tábor - Farka Vera vezetésével, ahol nagy hangsúlyt
fektetünk az izomzat erősítésére, a hajlékonyságra és a ritmusérzék fejlesztésére… és persze az önfeledt játékra! Az
óvodás korosztály számára a legfontosabb a mozgás, a tánc
megszerettetése, a mozgáskoordináció fejlesztése, és a helyes
testtartás.
„London trip” - Angol tábor egyben játékos és hasznos is.
Kothenc Viktória vezetésével indul, aki többéves Angliában
eltöltött év tapasztalatával foglalkozik a gyermekekkel. Játékos, színes feladatokkal mutatja be London városát. Sok játék,
mondóka és még több kacagás!
„ Gyere Velem Játszani” - Mozgásfejlesztő tábor alatt sok érdekes játékkal a gyermekek észrevétlenül készülnek fel a sikeres iskolai életre, hiszen fejlődnek azok a részképességek,
melyek az olvasás, írás és számolás alapjai.
Nyári élet tábor, pedig csupa játék, móka, kacagás, éneklés,
pancsolás …. amíg bírjuk!
Angyalkert Magán Óvoda

Legyen egy jó programod a nyárra!

programozó nyári táborok
7-18 éveseknek
június 20 - júLius 29.
LOGISCOOL KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6-8.
+36 30 299 1725 • hello.kecskemet@logiscool.com

logiscool.com

PROGRAMOZOTT NYÁR
A modern világ hősei, zsenijei az informatikusok, programozók. Sok film és
sorozat is szól róluk. Már nem ciki, ha
valakit érdekel az informatika. Egyre
inkább elismerik az értékeiket, ahogy
egyre több ismeretlen arcból nagy számítógépes cégek ikonikus arcai lesznek.

A kocka jelző pejoratívból pozitívvá válik és a programo-

zók az őket megillető helyre kerülnek. Ma már a gyerekek
örömmel és szinte ösztönösen használják a tableteket, nem árt
tehát, ha fejlesztjük őket ezen a téren is. A Logiscool-t kifejezetten erre a célra hozták létre. Programozás, robotika, informatika iránt érdeklődő lurkókat érdemes nyáron ilyen táborokkal lekötni. Az öröm mellett tudást is ad. Ma már minden
szakmában jól jön, ha valaki konyít a számítástechnikához.
Néhány éven belül, pedig olyan elengedhetetlen lesz a programozási tudás, mint ma egy idegennyelv ismerete.
A Digitális Oktatási Központ (a Logiscool Kecskemét franchise
üzemeltetője), már tavaly is szervezett nagy létszámú táborokat
ilyen témákban. A gyerekeket főiskolások tanítják, akik a tanított szakterületen fognak diplomát szerezni. A gyerekek tudásuknak és életkoruknak megfelelően kerülnek egy csoportba.
Ötféle nyári tábor közül lehet választani. Az egyik táborban 3D-s számítógépes játékot lehet készíteni, amiben a gyerek egy saját világot teremthet. Egy másikban megalkothatja a saját androidos alkalmazását is, amit rögtön ki is tud próbálni a mobilján. Kortól függően LEGO WeDo vagy LEGO
Mindstorms EV3 robotokat is építhet és programozhat majd
játszhat is vele. De lehetőség van Minecraft elektronikai eszközök építésére is, ahol a mérnöki és programozói gondolkodásmódot is elsajátíthatja. Emellett képszerkesztő programmal
is dolgozhat, amivel honlapokat, kisfilmeket is tud készíteni.
A videókban még a nyári tábor pillanatait is meg tudja örökíteni és filmmé vágni. Mindegyik tábor fejleszti a kreativitást,
kézzel fogható tudást ad és egy életre szóló élményt jelent!
Digitális Oktatási Központ/Logiscool Kecskemét
Családinfó Magazin | 2016. június
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HÁROMGENERÁCIÓS
FÜRDŐ
Bács-Kiskun megye első gyógyhelye a
már harminc éves Jonathermál Gyógyés Élményfürdő, Kiskunmajsán. A fürdő nagyon család és vendégbarát, hiszen minden korosztálynak széles fürdőválasztékkal szolgál és egy jeggyel
minden szolgáltatásuk használható.

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ
CSALÁDNAK!
A Holt-Tisza partján elterülő Tősfürdő
már évtizedek óta varázsolja el környezetével az odalátogatókat. A táj idillikus hangulatával minden korosztályt
magával ragad. A Fürdő 4 hektáros ligetes, parkosított területen helyezkedik
el, ahol minden korosztály megtalálja
a neki való kikapcsolódási lehetőséget.

A fürdő a Kiskunsági Nemzeti park szomszédságában fek-

szik. A parkban a fák alatt árnyékot találva együtt hűsölhet a
család két csobbanás között. Tősfürdő három termálmedencével, egy úszómedencével, egy gyermekmedencével és pancsolóval rendelkezik. A 42 Cº-os alkálihidrogén-karbonátos
gyógyvizet még 1970-ben tárták fel. Azóta szolgálja a vegetatív idegrendszeri zavarokkal, mozgásszervi megbetegedésekkel szenvedőket vagy csak az ellazulni vágyókat. De baleseti
rehabilitáció esetén is ajánlatos ez a gyógyvíz. A gyermekmedence csúszdával is rendelkezik, hogy a kicsik igazán önfeledten tölthessék el a napot. A legkisebbek pedig a pancsolóban
tudják élvezni a napsütést.
A fürdő életét több program színesíti. Június 25-től minden
szombaton éjszakai filmvetítéssel egybekötött éjszakai fürdőzést szerveznek este nyolctól éjfélig. Igazi romantikus élmény, hogy a kellemes termálvízben a csillagos ég alatt lehet
filmeket nézni.
Ha a család elmegy a Tősfürdőbe, akkor már nem szabad kihagyni a tőserdei barangolást vagy a holt-tiszai csónakázást
sem. A csónakkölcsönző stég különlegessége, hogy újrahasznosított PET palackokból készült. Teljesen környezetbarát, de
emellett stabil és mutatós is. A biztonság miatt sem kell félni, hiszen a csónakázáshoz mindenki megfelelő méretű mentőmellényt kap, hogy teljesen nyugodtan élvezhesse a Holt-Tisza csodálatos látványát.
Tőserdei Termálfürdő
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A fürdő egész évben működik. A hatalmas parkosított terület

fürdés mellett számos sportolási lehetőséget kínál. Mindenki talál megfelelő medencét, hiszen van kül- és beltéri gyógy-, csúszdás-, hullám- és élménymedence is. A csúszdapark, a szauna,
sókamra, jakuzzi, strandfürdő is a fürdőbelépővel használható,
nincs külön díja. Kicsik és felnőttek körében is nagyon népszerű a hullámmedence, ami a tenger hangulatát idézi. A természetes vizű strandmedence tökéletes lehet a természetet kedvelőknek. A homokos plázson lehet napozni vagy homokvárat építeni. Az úszó Aquapark, pedig a fiataloknak ad szórakozási lehetőséget. A fürdő életét több program is színesíti: éjszakai fürdők, koncertek. Érdemes több napra is ellátogatni Majsára, ahol
motel, faházak, kemping, apartmanok, éttermek várják az odalátogatókat közvetlenül a fürdő mellett.
Reméljük, Önt is minél előbb vendégeink között tudhatjuk!

MERT EGY KIS LAZÍTÁS
MINDENKINEK KELL!
Egészség, szórakozás, pihenés, sok–sok vidámság… Csak néhány ok, amiért érdemes a Cegléden található
Ceglédi Gyógy- és Strandfürdőbe ellátogatni. A Fürdő 10 kül- és beltéri medencéjével, azaz gyógymedencékkel, látványmedencékkel, gyermek- és úszómedencével várja a gyógyulni, fürdőzni és pihenni vágyókat.
A Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő megteremtésének bázisát a több, mint 1000 méteres mélységből feltörő 54°Cos termálvíz szolgáltatja, melyet 2004-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. Nátrium-klorid, hidrogénkarbonát, valamint fluorid és jodid gyógyvizek csoportjába tartozik, mely kiválóan alkalmas: mozgásszervi, reumatikus,
emésztőszervi, bőrgyógyászati betegségek és idegpályák rehabilitációs kezelésére. A fürdőkúrák ingere az immunrendszer védekezőképességét is aktiválja.
Az extrémebb kikapcsolódást kedvelők egy különleges élménnyel gazdagodhatnak a 17 csúszdás Aqua Centrumban, ahol a kicsik és a nagyok is találhatnak maguknak szórakozási lehetőséget. Az Inga Csúszdát, mely
Magyarországon igazi ritkaság, mindenképpen érdemes kipróbálni! Aki a hullámvasutazást szereti, ezt egyenesen imádni fogja!
Amennyiben hosszabb időt szeretne eltölteni a fürdőkomplexumban, a Fürdőtől mindössze 400 méterre található Apartmanpark és Kempingben pihenhet meg. A szállásdíjak a Gyógy-és Strandfürdő korlátlan használatát minden esetben tartalmazzák.
www.cegledfurdo.hu, https://www.facebook.com/cegleditermal/
Telefon: 53/505-000, Cím: 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
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KISMAMAKÉNT IS FITTEN
Áldott állapotban is fontos az állóképesség. Ilyenkor változik a test, a súlypontok áthelyeződnek, ezért a kismamának jót tesz, ha a terhelt testrészeit
felkészíti a változásokra. Nagy-Szöllősi
Annamária 6 éves kismamatorna tapasztalattal várja vendégeit, az igényesen kialakított baba-mama barát
termében, Kecskemét belvárosában.

Annamária várandósként végezte el a személyi edző tanfo-

lyamot, így volt lehetősége a képzést a kismamatornára és annak minden vonzatára kihegyezni. Később a kismamatorna
és jógaedzői képesítést is megszerezte. Személyes tapasztalataival és a szakmai tudásával egy olyan komplex tornát tud
nyújtani, ami minden tornatípusból a legjobb, és a kismamáknak leginkább megfelelő elemeket veszi alapul.
Lehet nála kismamajógát és tornát is látogatni. De mi alapján válasszunk? A jógát azoknak az áldott állapotban lévő hölgyeknek ajánlja, akik már a teherbeesés előtt is rendszeresen
mozogtak. A kismamatorna mindenkinek ajánlott a 12. héttől
akár végig, egyéntől függően. Az óra komplex átmozgatás, ami
olyan gyakorlatsorokból áll, amiket a 12. és a 40. hétben lévő
kismama is biztonsággal meg tud csinálni. Tartalmaz bemelegítést, testrészek átmozgatását, nyújtását, gátizomtornát és légzésgyakorlatot. A terhesség során a derék és a gerinc nagyobb
terhelésnek van kitéve. Ezek edzése és lenyújtása nagy hangsúlyt kap a zenés, eszközös órán. Ez egy testi-lelki kikapcsolódás mamának és babának egyaránt. A tornának köszönhetően
kismamaként is könnyebben lehet elvégezni az otthoni munkát,
de a lépcsőzés sem lesz olyan megterhelő. Ha kicsit erősítjük a
hasizmot, akkor az a szülést követően hamarabb regenerálódik.
A szülés után is várja Annamária az anyukákat személyi
edzésre vagy a csemetével együtt baba-mama tornára. Az első
vagy a további szülinapokat, pedig itt is meg lehet ünnepelni
szép környezetben, egy mozgásfejlesztő foglalkozás keretében.
Vágsélei Csilla

A MOZGÁS ÖRÖME
Sok nő küszködik önbizalomhiánnyal,
esetleg a fitneszterembe sincs elég bátorsága elmenni. A Happy Mozgás
& Szépség Centrum egy olyan hely
Kecskemét belvárosában, ahová ők is
bátran járhatnak. Hiszen itt nincsen
személyválogatás, mindenkit szeretettel fogadnak és egyénre szabottan segítenek az edzésben. Nevükből is kitűnik, hogy az edzőket a testmozgás
örömének átadása mozgatja leginkább.

Új helyén szeptember óta működik a fitneszterem, de a tulajdonos és edző Vidám Marcsi már többéves tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. Csoportos és személyi edzésre is van
lehetőség, de ami közös: az egyénközpontúság és a hitelesség.
Mindig figyelnek a vendég céljaira, edzettségére, fejlődésére.
Az új tagokat mindenben segítik, felépítenek nekik egy edzéstervet és még a csoportos órákon is figyelnek az egyénre. Az
első óra ingyenes a csoportos órákon, így egy kezdő kön�nyebben választhat. A kínálat nagyon színes: latin-pop fitness,
aero fit dance, power-boksz, M.A.X. training, TABATA/köredzés, személyi edzés, Power Plate és gyerek táncoktatás. A
táncos, aerobik jellegű órák nem koreografáltak, ezért kön�nyen lekövethetőek és a zene felszabadító erejével együtt nagyon jó örömforrás. Minden edzettségi szintnek van megfelelő
óra, így fejlődés szempontjából is jó választás lehet a Happy.
Az órákat úgy alakítják, hogy ne legyen unalmas, és bár fokozatosan, de feszegessék a határokat a fejlődés érdekében.

A Power Plate-en való edzés itt személyi edzővel zajlik. Ez egy
vibrációs eszköz, ami nagyobb ellenállást biztosít a gyakorlatok
kivitelezésében. Az ismert talajgyakorlatokat lehet rajta végezni, miközben a gép minden irányban mozog. Eszközöket is beemelhetünk az edzésbe: fitball, TRX stb, a variációk végtelenek.
Az edzés fél óra, nem könnyű, edzettségi szinthez alakítható.
A Happy-ben az a cél, hogy minden vendég nagy mosollyal
az arcán érkezzen, de annál is nagyobbal távozzon.
Vágsélei Csilla
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VIKTÓRIA DENTAL A CSALÁD FOGÁSZATA
Egészséges, szép fogakat és tökéletes, ragyogó, önbizalommal teli mosolyt szeretne? Fogászati központunkban mindent egy helyen megtalál, amire csak szüksége lehet fogászati problémájának megoldásához. Közel 20
éve jelen vagyunk Kecskeméten a
Petőfiváros szívében, ahol nem pusztán gyógyítunk, hanem az elérhető
legjobb és legteljesebb szolgáltatást
nyújtjuk kiváló ár-érték arányban.

Szakképzett munkatársaink barátságos hozzáállása, a csa-

ládias hangulat és a nyugodt környezet mind segít abban,
hogy a fogorvosi kezeléssel kapcsolatos szorongása elszálljon.
Teljeskörű szolgáltatást nyújtunk a fogászat, fogtechnika, szájsebészet és a röntgendiagnosztika területén. Ingyenes fogászati vizsgálat keretében felmérjük a lehetséges problémákat
és egyedi igényekre szabott kezelési tervet és árajánlatot készítünk.
A digitális CAD/CAM technológia bevezetésével számítógépes tervezéssel és fogászati marógép segítségével tökéletes,
fémmentes fogpótlásokat tudunk készíteni. Saját fogtechnikai
laboratóriumunk, digitális panorámaröntgenünk és modern
technikai felszereltségünk lehetővé teszi minden vizsgálat és
kezelés egy helyen történő elvégzését.
A gondos tervezés és kivitelezés garancia a hosszútávú sikerre.
Egészségbiztosítási pénztárakkal is szerződésben állunk, valamint lehetőség van a bankkártyás fizetésre is. Ingyenes parkolással, rugalmas nyitvatartással és a legkisebbeket játszósarokkal várjuk. Mi hosszú távra tervezünk. Tegyen Ön is így ha a
fogairól van szó! Az Ön mosolya a mi sikerünk.
Kovács Gábor - tulajdonos, ügyvezető

AHOL A TÖKÉLETES
ALAK KÉSZÜL
Gyakori probléma a nők körében, hogy
edzés és egészséges táplálkozás mellett
is maradnak zsírpárnák bizonyos területeken, vagy nem tűnik el a narancsbőr.
Ennek oka lehet a genetika is, vagy csak
olyan területekről van szó, amikre nem
igen lehet ráedzeni. Horváth Ildikó 2014ben ezeknek a problémáknak a kezelésére
nyitotta meg a Slim Fitt Stúdiót.

Ha a problémás területeken eredményeket akarunk elérni, ak-

kor célzott kombinált kezelésre van szükség. A Slim Fitt Stúdióban a kombinált 5 kezelőfejjel rendelkező gép egyaránt alkalmas zsírbontásra, bőrfeszesítésre, azonnali és hosszú távú arcfiatalításra.
Az ultrahangos kavitáció az esztétikai gyógyítás egyik úttörő, kiemelkedő hatékonyságú vívmánya. Az eljárás nem igényel fizikai beavatkozást. A rádiófrekvencia kiváló módszer a fogyókúra
után megmaradt zsírpárnák és a narancsbőr eltüntetésére, az arc
és a test bőrének feszesítésére, toka, petyhüdt bőr felszámolására. Végül a vákuumos kezeléssel helyi vérbőség keletkezik, javul
a kötőszöveti anyagcsere és a mikro-, illetve nyirokkeringés, a lebontott salakanyagok kiürülnek a szervezetből.
A kezelés 60 perc, egy testrészre fókuszálnak: kar, has, csípő,
fenék vagy comb. A változás cm-ben mérhető, akár már az első
alkalommal. A megfelelő folyadékfogyasztás elengedhetetlen, illetve mozgással és egészséges étkezéssel együtt igazán hatásos. Összefüggő folyamat ez, amiben nagy szerepet játszanak az
egyéni szempontok is. Ildikó figyelembe veszi a vendég szokásait, egészségi állapotát is.
A rádiófrekvenciás arcfiatalítás - tűszúrás és mellékhatás nélkül, botox szintű ránctalanítás és azonnali feszesítés. A rádiófrekvenciás arckezelés kitűnő megoldást nyújthat arcán megjelenő apróbb vagy akár mélyebb ráncok beavatkozás és fájdalommentes feltöltésére. Hosszútávon segít megőrizni bőre fiatalságát és rugalmasságát.
Nincs fájdalom! Nincs injekció! Nincs műtét!
Családinfó Magazin | 2016. június
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BELVÁROS ÉKKÖVE A
PRÉMIUM CIPŐSZALON…
A méltán híres Opera illatszer helyén
működő prémium cipőket forgalmazó
vállalkozás bő két éve kezdte meg
működését. Kínálatában megtalálható
minden a 2-8 cm magasságú pumps, a
slip on, oxford női-férfi fazonok.
A szalonban 10 féle világmárkát forgalmaznak melyek között számos kézzel készült lábbeli megtalálható a
Berkemann papucsokon, szandálokon át, az aktív cipő vonalat
képviselő Joya lábbeliig.

A

magas minőséget a német, a svájci és az olasz precizitás szavatolja. Kiváló minőségű európai
borjú és sertésbőr alapanyagaik felhasználásával hozzájárulnak a problémás láb számára a megfelelő alátámasztás, a kényelmes puha bőr viselétéhez.
Egyes Geox modellek lélegző talpal, egyes modellek légpárnás, Gore tex változatban készülnek az Ara kínálatában. A
Magyarországon gyártott Berkemann papucsok 10 órán át
tartó fájdalmatlan viselést, az MBT és a Joya aktív lábbelik az
ízületek tehermentesítését teszik lehetővé.
A Josef Seibel csoport tagjaként a németországi wellnes márka a Romika is bemutatkozik a szalonban.
A divatot kedvelők Gerry Webbert húzhatnak, de aki a pillekönnyű lábbelire vágynak megtalálják a Josef Seibelt.
A szalonban minden vásárlónak egyedi tanácsadással segítenek megkeresni a számukra kínálatukban található legmegfelelőbb modellt.
Balog Zsolt, Prémium Cipőszalon
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MASSZÁZZSAL A TÖKÉLETES MINDENNAPOKÉRT
Bizonyára abban egyet értünk, hogy a rohanó világ
negatív hatásait mindennap
érezzük testünkön és lelkünkön.
Ki ne találkozott volna a stressz
okozta derék- és hátfájással, fáradtsággal, rossz közérzettel, sőt ide tartozik a lábduzzadás és az idegbecsípődés is. Mi azért dolgozunk, hogy vendégeink jó közérzete visszatérjen, és 100%-ban tudjanak megfelelni a mindennapi feladatok megoldásában.

Stúdiónkban svéd-, nyirokmasszázs, lágy csontkovácsolás

és gerincregeneráló hátmasszázs-terápiákkal segítünk a test
megújulásában. A lelki felfrissülésre pedig spirituális eszközöket, mint kristálygyógyászat, Symbol Healing használunk.
A megteremtett harmonikus környezet nagyban elősegíti a
test regenerálódását. Miért szeretnek bennünket? Mi nem
csak masszírozunk! Számunkra nem csak a testi, hanem a lelki egyensúly is fontos. Kezeléseink során spirituális eszközöket használunk, mellyel hatékonyabb javulást érünk el, mint
egy átlagos masszázsterápiával.
Itt a nyár, közeledik a strandszezon! Ki ne álmodna gyönyörű
alakról? Erre tudunk megoldást nyújtani a nyirokmasszázzsal.
Alkalmazása csökkenti a narancsbőrt, megszünteti a szöveti
nyirokpangást, aktiválja az immunrendszert, serkenti a salakanyagok elszállítását.
Ha valaki kedvet kapott módszereink elsajátításához, arra is
van lehetőség. Havonta indítjuk kétnapos, intenzív tanfolyamainkat, melyeken TEÁOR számos tanúsítvány szerezhető.
McGyúr-LAK Masszázs és Oktató Stúdió

Kedves Gyerekek!

A kalózok elvesztették dolgaikat, segíts nekik megtalálni a megfelelő tárgyat, ha sikerrel jártál küldd el szerkesztőségünkbe a megoldást, hogy
mindenki megkaphassa a saját tárgyát, cserébe ők is sorolást tartanak,
melyen megnyerhetitek a Tőserdői Kalandpark családi belépőjét!
Beküldési határidő: 2016.07.14.
A kalózok címe: Családinfó Szerkesztősége 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17.
Családinfó Magazin | 2016. június
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SZÉPSÉG – EGÉSZSÉG – LIFETREE!
ÉLETFA – Rólad is szól!

A Lifetree 100%-ban magyar tulajdonú cég, amely kivételes minőségű, hazai fejlesztésű kozmetikai, élelmiszer ipari és
étrendkiegészítő termékeket gyártat és forgalmaz, melyek természetes alapanyagaiknak,
tisztaságuknak és magas beltartalmuknak köszönhetően segítenek az egészség megőrzésében
és helyreállításában.
SUPERFOOD
BIO GANODERMÁS KÁVÉ,BIO RESVERATROLOS GANODERMA GOMBAPOR
- magyarországi termőtalajon, organikus körülmények között termesztett ganoderma
gomba, teljes laboranalitikával igazolt beltartalom, több mint 15.000 ! ORACszabadgyök lekötő képesség-értékkel!
- a világon elsőként a speciális táptalajnak köszönhetően a ganoderma termőtestében
megjelent a kivételes antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező hatóanyag: a
RESVERATROL,amely főleg a szív-és érrendszerre fejt ki jó hatást
- kimagaslóan magas béta-glükán, triterpén, ganodermasav és szerves germánium tartalom.
- a bio ganodermás kávékülönlegesség minőségi arabica kávét és kiemelkedően magas
6,9% gombát tartalmaz
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ
- hatékonyság és minőség mindenek felett !
- a táplálkozástudomány, az ortomolekuláris medicina és a fitoterápia legújabb eredményei alapján fejlesztve.
- komplex összetétel, egyedi receptúrák
- egymást erősítő (potencírozó) komponensek a készítményekben.
- standardizált,kivonatolt magas potenciálú hatóanyagok
FÜRDŐSZOBAI TERMÉKEK:
- 100% károsanyagmentes natúrkozmetikumok
- termékenként 2-2 bio minősítésű összetevővel,magyar alapanyaggal
- a termékek 10-35%-ban gyógynövényekből származó kivonatokat tartalmaznak
- bioaktív hatóanyag tartalmuk magas,kb 10x más európai natúrkozmetikuménak
www.lifetree.hu
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NYÁRI FÜLBETEGSÉGEK

A külső hallójáratban kialakuló bőrgyulladást nem szabad összekevernünk
a náthával szövődött középfülgyulladással. Jóllehet, mindkét betegség igen
heves fülfájdalommal járhat, de a kialakulása, lefolyása, kezelése teljesen különbözik. A középfülgyulladás főként gyermekbetegség. A hallójárat-gyulladás bármely életkorban előfordul.

Hallójárat-gyulladás: A gyakori víz alá merülés feláztatja a külső hallójárat
bőrét, és lehetővé teszi a vízben lévő baktériumok behatolását a hallójárat
bőrébe. A fülben lévő kis hámsérülések ennek különösen kedveznek. A baj
enyhe viszketéssel, kevés fülfolyással, kisfokú halláscsökkenéssel, fülzúgással
kezdődik, majd „berobban”, a tünetek drámai gyorsasággal fokozódnak, és
a tűrhetetlen lesz fájdalom, láz és felső légúti hurutos tünetek nélkül. Súlyosabb esetben a bőr alatti kötőszövet is beszűrődik, megduzzad és beszűkíti,
néha teljesen elzárja a hallójáratot. A fülkagyló előtt és mögött is kialakulhat
gyulladásos beszűrődés bőrpírral, sőt maga a fülkagyló is begyulladhat.
Szabad út: Aki fürdéskor sokat tartózkodik a vízben, és sokszor víz alá merül, az kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy a hallójárat bőre fellazul
és a bőr elveszíti természetes védekező rétegét. Leázik a bőrvédelmet képező fülzsírréteg, és a bőr másik védelmi rendszere a „savköpet” PH-ja lúgos irányba változik. A bőr felszínén normál körülmények között is jelenlévő kórokozók szabad utat kapnak a bőrön keresztül. Bizonyos egyéni hajlam
miatt a betegek egy részénél a betegség azonos oldalon többször ismétlődik.
Kezelése: A hallójárat szakszerű kitisztításával kezdődik, amely célszerűbben vékony steril műanyagcsővel, leszívással történik. A bőr védelmét jelentő savköpeny helyreállítása enyhén savas kémhatású oldatba, vagy gélbe
mártott vékony gézcsíkkal lehetséges, melyet óvatosan a hallójáratba vezetünk. Jól bevált, ha előzőleg gyulladáscsökkentő hatás krémet juttatunk a hallójáratba. Erre a célra kitűnően megfelelő az antibiotikumot nem tartalmazó,
tiszta növényi eredetű gyulladáscsökkentő, hámregeneráló hatásáról ismert
aloé verát tartalmazó gél.

Tartós hűtőborogatáshoz jól használható az ismert gyógysapka betétje, ami
10-15 percig mélyhűtőe téve jól használható erre a célra. Kellemesen hűsíti a fájdalmas, beszűrődött területet. A borogatás
alá célszerű vékony rétegben
bekrémezni a bőrt, ez akár
popsikenőcs is lehet, de a hámosító hatású kenőcs is kiválóan megfelel.
Ismét fölfedezik: Régen gyakran használták a hallójáratban lévő gyulladásos
váladék kitisztítására a hidrogénperoxidot, közismert nevén a pezsgőfülcseppet. Idősebb kollégáim biztosan emlékeznek rá, magam csak pályám kezdetén alkalmaztam. Új gyógyszerek, új módszerek jöttek és leváltották a régit.
Ha már viszket vagy érzékeny a fül, néhány csepp enyhén savas kémhatású vagy
fertőtlenítő oldat becseppentése kellemesen hűsíti a fület, és a hűtő borogatás felhelyezése is csillapítja a tüneteket. Erőteljes duzzanat, fájdalom esetén már csak a
szakorvos segíthet. Még egy fontos tanács: utazáshoz vigyünk magunkkal fertőtlenítő tablettát.
Az utóbbi időben ismét gyakran használom ezt az anyagot, a fertőtlenítő hatású tabletta oldatát a hallójárat kitisztítására. 1 dl vízbe 1 tablettát téve fertőtlenítő oldatot kapunk. A fülbe csepegtetve segít a gyulladásos váladék kitisztításában, a kórokozók elpusztításában. Az oldat hűtőborogatáshoz is alkalmazható. Fontos, hogy az így kialakult külső fülgyulladás tüneteinek csillapítására viszont meleget, nem hűtőborogatást célszerű tenni. A hűtő borogatás legegyszerűbben normál hőmérsékletű, enyhén savas kémhatású vagy
fertőtlenítő oldatba mártott géplappal vagy vattadarabbal végezzük.
Olajozottan: Sokszor kérdezik tőlem a szülők, hogy nyaralás előtt hogyan készüljenek fel a hallójárat-gyulladás megelőzésére, és ha kialakult, akkor milyen egyszerű kezelést javasolok. Tanácsom, hogy tartózkodjanak a hallójárat
túlzott tisztogatásától, elkerülve a bőr apró sérüléseit és a bőrvédelmet jelentő fülzsírréteg és savköpeny eltávolítását. Úszás előtt az „érzékeny fülű”
gyermekeknek néhány csepp paraffinolajat, étolajat szabad csepegtetni a fülébe. Ez víztaszító réteget képez, védi a bőrt a felázástól. Úszás után a hozzám fordulóknak hallójáratvédő fülcseppet javasolok, ami a savköpenyt regenerálja, megelőzi a hallójárat-gyulladást.
Dr. Somi Ildikó, Fül-orr-gégész szakorvos

"
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A nyaralás, a szabadidő mindenkinek rövid és drága kincs. Sajnos sokszor tapasztaltam, hogy a nyári fülbetegségek sok gyermek és felnőtt nyaralását
megzavarták. A tartós kánikulában felmelegedett
tavak, strandok vízében elszaporodott kórokozók
sokszor tömeges fülészeti megbetegedést okoztak.
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NYÁRI INTELMEK
Itt a vakáció időszaka, amikor a felnőttek és gyerekek egyaránt felszabadultabban járják az utakat, indulnak nyaralni. Mire figyeljünk ilyenkor?
Ha kerékpározunk... Nyáron kiemelten hangsúyos a
gyerekek biztonsága, hisz szünidőben sokat járnak kerékpározni, játszótérre. A biciklizés kapcsán mindenképp meg kell említeni néhány dolgot, amire a szülőknek nagyon oda kell figyelni: fékek, gumik, műszaki állapot, hiszen ezek bizonoyos helyzetekben életmentőek is lehetnek. A gumik esetén a megfelelő légnyomást
ellenőrizni kell, hiszen könnyebben megy a tekerés egy
jól felpumpált kerékpárral, emellett figyeljünk arra,
hogy ne legyenek túl kopottak, fontos a barázdáltság is.
A fékrendszer esetén a bowdenek, valamint a fékpofák
állapotát ellenőrizzük. Ne induljunk el megnyúlt, laza
bowdennel, ez ugyanúgy vonatkozik a fékpofákra is,
ne legyenek kopottak, régiek! Bár nyáron későn sötétedik mindenképp tartsunk magunknál világítást! Az általános műszaki állapotot is vegyük figyelembe, például egy megnyúlt lánc gyakran leeshet, ezért a gyerkőc
egy távolabbi túra esetén nem tud esetleg hazatekerni.
A műszaki állapot mellett fontos, hogy a gyerekek ismerjék a kresz szabályait, ezekről mindenképp érdemes velük beszélni, közös biciklizéseket tartani, melyek során kiemelten a közlekedési szabályokra esik a
hangsúly, de kihasználhatjuk a kifejezetten erre a célra
kialakított parkokat.
A szabályok kapcsán fontos kiemelni, hogy a láthatósági mellény viselete a városokban, bár nem kötelező,
de hasznos, hiszen könnyebben észrevehetőek a legkisebbek is. Lakott területen kívül viselete kötelező,
ezek már különböző designokban elérhetőek. A kön�nyebb és súlyosabb sérülések megelőzésére érdemes
kerékpáros sisakot hordani, a biciklizést most tanuló gyermekek esetén a térd- és könyökvédők használata számos hámsérülést előzhet meg, sőt akár törést.
Kétkerekünket nem csak műszakilag szeretnénk egyben tartani, ezért a kiegészítő felszerelések kiemelkedően fontosak, hiszen gyakoriak a lopások. Manapság könnyen találhatunk megfelelő minőségű lakatokat, mellyel megelőzhetőek a kellemetlen meglepetések. Ezek közül különösen ajánlottak az U-lakatok,
ezek merevek és biztos zárszerkezettel rendelkeznek.
A klasszikus kerékpár lakotokat könnyen át lehet vágni, vagy a zárját tönkretenni. A vastag lakattal rendelkező lezárók jó alternatívák lehetnek, de ezek esetén
a zárszerkezetet alaposan válasszuk meg, mert ezeket
egy ággal tönkre lehet tenni. Már kaphatóak bizonyos
„riasztóberendezések” kerékpárokra, melyet be kell
építeni a kétkerekűbe, ha valamilyen hatás éri (pl. fűrészelés) azonnal üzenetet küld gazdájának.
Indulás előtt... Ha a nyaralás helyszínére autóval szeretnénk eljutni, fontos néhány tennivalót elvégezni, át-
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gondoltan elindulni. Akárcsak a kerékpár esetén autónk műszaki állapota is nagyon fontos, hiszen lehet több száz, akár több ezer kilométert fogunk vele
megtenni, rövid időn belül. A hűtőfolyadék ellenőrzése elengedhetetlen a nagyobb utazások előtt, de tartalék hűtőfolyadék – esetleg desztilált víz – mindig legyen járművünkben. A hűtővíz utántöltése előtt várjuk meg, hogy megfelelően lehűljön a tartály, különben égési sérüléseket okozhat! Az olajcserét érdemes
szakemberrel elvégeztetni még nyaralás előtt. A klímát legalább évente egyszer tisztítani, vagy tisztíttatni
mindenképp szükséges. Érdemes figyelembe venni,
hogy több órás dugókba keveredhetünk, ahol a légkondicionálónk elromolhat, ezért nagyon fontos, hogy
megfelelő mennyiségű ivóvízet tartsunk magunknál.
Hétköznapi használat esetén a kötelező felszerelések
megléte kocsinkban fontos, akár életmentő lehet, azonban ha külföldre tervezzük a vakációt, mindenképp
meg kell néznünk azon országok szabályait, melyeken
áthaladunk, mert a kötelező felszerelések listája más és
más lehet országonként (pl. sok országban kötelező a
tűzoltókészülék a járműben). Ezzel komoly büntetésektől óvhatjuk meg magunkat! Ezekről információkat az
adott országok autópályáinak honlapjain találhatunk.
Irány a strand! Ha már megérkeztünk és elérkezett a
strandonlás ideje, akkor fontos néhány dolgot szem
előtt tartanunk: nagyobb értékeinket vagy ne vigyük
magunkkal, vagy ha el is visszük ezeket, akkor mindenképp értékmegőrzőbe helyezzük, így biztosak lehetünk afelől, hogy nem történik lopás. A fürdőzés
esetén balesetmegelőzés szempontjából gondoljunk
arra, hogy nagy mennyiségű alkohol fogyasztása után
ne menjünk a vízbe, mert akár az életveszélyes is lehet (mind szabad vízi fürdőzés, mind horgászat esetén
igaz), hiszen a vízbe fulladás veszélye magas. Ha nemcsak a strandolás, hanem a csúszdázást is kipróbáljuk
nyaralásunk alatt, akkor feltétlen tartsuk be a szabályokat, mert gyakoriak a csúszdázásból fakadó gerincsérülések.
Ne posztoljunk! Nyaralásunk előtt és alatt semmiképp
sem érdemes a közösségi oldalakon megosztani, merre járunk, mert azokat nemcsak ismerőseink láthatják, hanem illetéktelenek, akik kirabolhatják otthonunkat távol létünk alatt. Sem magunkról, sem gyermekeinkről ne tegyünk közzé fürdőruhás képeket, mert
ezekkel a későbbiek során visszaélhetnek. Vakációnkat
a szomszédokkal akkor érdemes közölni, hogy elutazunk, ha őket régóta ismerjük, megbízhatónak tartjuk.

Török Petra

GONDOSKODÁS A TÁVOLBÓL
Húsz éve a gyerekek még telefon nélkül járták a várost, esetleg telefonfülkékből tudtak hazatelefonálni, de a szülő már nem tudta őket elérni. Mégsem volt ekkora félelem és féltés.
Most már egy kicsöngő, de nem felvett telefon is számtalan kérdést szül a szülő fejében. Hol
van? Mit csinál? Jól van? A technika viszont folyamatosan fejlődik, a gyerekek kezében lévő
telefonok egyre okosabbak. Érdemes tehát ezeket a készülékeket ügyesen felhasználni a távoli gondoskodás céljára is. Ez a szempont hívta életre a T.K.Z. Kft. Aquila és Binocular alkalmazásait, amelyek segítségével mindig tudhatjuk, hogy melyik családtagunk merre jár.

Az alkalmazást fejlesztő cég már 10 éve foglalkozik GSM/GPRS alapú ipari rendszerek, eszközök fejlesztésével, többek között gprs átjelzők gyártásával és

forgalmazásával. Jelenleg ~ 2 600 darab ipari előfizetést üzemeltetnek partnereik számára. A figyelő alkalmazás személyes tapasztalatokból született és teljesen magyar fejlesztés, magyar igények alapján. A fejlesztésénél fontos szempont volt az adatbiztonság is, így a telefonok beazonosításához szükséges minimális adatokon túl, minden információt az alkalmazás tárol helyben, a telefonkészüléken. A Binocular alkalmazás letöltésével, majd abból a többiek meghívásával egy családi információs hálózatot tudunk létrehozni. A cél a gondoskodás, még a távolból is. Az alkalmazás egyszerűen, a www.
binocular.hu honlapról letölthető. Futtatáshoz minimum 4.0 Android rendszer a feltétel, a mobilok 95% már ilyen rendszert használ.
Az első hónap ingyenes, hogy mindenki kipróbálhassa, szüksége van-e az alkalmazásoktól kapott biztonságérzetre. Ezt követően havonta kap a felhasználó egy e-számlát. Aki letölti az alkalmazást az hozza létre a csoportot, ő a Kereső, aki követheti azokat
a családtagokat, Utazókat, akiket meghív az alkalmazásba. Keresők után nem, csak az Utazók száma után kell fizetni. Akár 4 ember is láthatja egy vagy több utazónak az útját. De nem kell, hogy egyoldalú legyen a figyelés, mindenki lehet egyszerre Kereső és
Utazó is, így mindenki láthat mindenkit és a család minden tagja tudhatja, hogy hol van a másik. Ez nagyon praktikus tud lenni hiszen, ha a gyereknek egy fuvarra van szüksége és látja, hogy az apa közelebb van, mint az anya akkor adott, hogy kit hívjon.
Az alkalmazás egyik segítő funkciója, hogy be lehet állítani „Kedvenc helyeket”, mint az otthon, iskola, az edzés vagy
szakkör helyszíne, vagy a szülő munkahelye. Ha a gyerek beér a Kedvenc helyekre pl. az iskolába vagy elhagyja azt, akkor a szülő értesítést kap arról. Nem kell tehát egész nap az alkalmazást nézni, jelez magától. Így nincs szükség folyamatos bejelentkezésekre a gyerek részéről, hogy megérkezett-e az adott programra, vagy helyszínre. Mindenki számára
kényelmes és a gyerek sem kap kínos hívásokat az osztálytársak előtt.
A működéshez internetkapcsolatra van szükség, - lehet az wifi vagy mobilnet - és be kell kapcsolni a telefon menüjében
a helymeghatározást is. Az alkalmazás nagyon kevés adatforgalmat használ, havi szinten ~ 1 MB-ot és minimális sávszélesség is elég a pozíciók elküldéséhez. Az akkumulátort is kíméli, mivel nem GPS alapú, hanem cellainformációk segítségével határozza meg néhány m-től néhány 100 m-es pontossággal a helyet. Ha fontos a pontos helymeghatározás, akkor a szülő egy SMS paranccsal be tudja kapcsolni a GPS-t.
14 év alatt a jogszabály nem tiltja, hogy a gyerek tudta nélkül használjuk az alkalmazást, de mégis érdemes vele együtt használni és nem ellene. Nagyon fontos, hogy tudja ez az ő és a család érdeke. Neki is van ebből előnye, tudja, hogy a szülője a távolból is vigyázz rá. Jó megoldás,
ha mindenki lát mindenkit, ne érezze a gyerek, hogy megfigyelik, mert nem is ez a cél. Jól tud jönni egy nagy fesztiválterületen is, ha nem találjuk egymást,
egy külföldi kirándulás során vagy bármilyen hirtelen veszélyhelyzet esetén is. Ez a rendszer a távolból is nagy biztonságérzetet tud nyújtani a gyereknek.
Vágsélei Csilla
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VISSZA A
TERMÉSZETHEZ
Nyáron töltjük a legtöbb időt kertünkben. Ezért érdemes
a kerti bútorokra és kiegészítőkre ugyanolyan hangsúlyt
fektetni, mint nappalink bútoraira. Meg kell, hogy feleljen
ízlésünknek, harmóniában kell lennie az udvarral és a kényelem sem utolsó szempont. Mindezek mellett ápolnunk is
kell a fából készült kerti bútorainkat. A fa igényli az ápolást, de
meg is hálálja. Ötvös Éva lajosmizsei telephelyén már 3 éve foglalkozik faipari tevékenységgel. A fa iránti szeretet és a fával való munkálkodás viszont már több évtizede
jelen van az életében. Az ő munkáiból, az ügyfél igényeire szabva be is lehet rendezni egy kertet.

Éva és férje együtt készítik a fatermékeket. Egy harmonikus csalá-

di vállalkozás ez, amit teljesen áthat a fa szeretete. Ketten összhangban olyan sikereket értek el, hogy a lakossági ügyfelek mellett már közintézmények, óvodák játszótereinek elkészítésére is megrendelést kaptak. Készítenek kerti bútorokat, egyedi apácarácsos virágtartókat,
díszkutakat, díszkerítéseket, játszótereket. De kisebb faházakat és kutyaházakat is ácsolnak igény szerint. Mindezek mellett más, akár beltéri használati tárgyakat is szívesen rendelnek tőlük: bölcső, hintaló, láda,
gyermekjáték. Aprólékosabb, kisebb használati tárgyakat, teatartókat,
dobozokat, pedig még szalvétatechnikával is díszítik. Igazából fából
bármit megcsinálnak, határt csak a fantázia szab. Az egyedi igényeket,
méreteket mindig figyelembe veszik és úgy készítik el a terméket.
De hogyan tartsuk szépen a fa kerti bútorokat? A fa tartós, de ápolást
igényel, hiszen ki van téve az időjárás viszontagságainak. Ezért a gondos ápolás és odafigyelés nem maradhat el, ha azt akarjuk, hogy sokáig velünk legyenek és szépek maradjanak. Vízzel nyugodtan tisztíthatjuk a fa kerti bútorokat, de fontos, hogy a végén szárazra töröljük. Sokkal szebb és tartósabb, ha lakk helyett lazúrt használnak. Éváék is ezzel dolgoznak. A kültéri lazúrok nagyon megbízhatóak. A lakk merev anyag, könnyen szétégeti a nap, így könnyen repedezik. Ha lazú-
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ros a kerti bútorunk, akkor nem lesz ilyen gond. Elég, ha két évente újra átkenjük, akár kerítés lazúrral, az is teljesen megfelelő és tartós.
A lenolajjal kezelt felület gyakran foltosodik, ezért az sem túl jó választás a fabútor kezeléséhez. Fontos, hogy a bútorok alsó részét ne kezeljük, hogy tudjon lélegezni a fa. Ha van rá lehetőségünk, akkor hosszabb
távra inkább árnyékban tartsuk a fabútorokat, így később kell felújítanunk őket. Ha van rá hely, akkor mindenképpen ajánlott télre zárt fedett helyre vinni.
Ha igazi harmóniát szeretnék a kertbe, akkor jó választás a fa kerti bútor. A fa a természetből való, élő, ezért teljesen beleillik a kerti környezetbe. Strapabíróbb is, mint egy műanyag szék és nem törik el olyan
könnyen. Mindemellett esztétikusabb, sokkal vonzóbb fém vagy műanyag társánál. Bár ápolnunk és foglalkoznunk kell a fa bútorral, de
hosszútávon mindenképpen megéri ez a kis áldozat.
A mai világban egyre inkább eltávolodunk a természettől, ritkán van lehetőségünk kiszabadulni a betondzsungelből. Pont ezért lehet egy menedékhely a szépen kialakított kert, ami az oázist jelentheti a szürke
mindennapokban.
Vágsélei Csilla
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VÁLASSZON VALÓDI
BŐRGARNITÚRÁT!
A bútorgyártásban egyre nagyobb szerepet foglalnak el a valódi bőr bútorok. Egy
bőr ülőgarnitúra megvásárlása mindenképpen hosszú távra szóló beruházás, ezért
ajánlatos több szempontot is fegyelembe venni: főként a kényelem, a rendelkezésre
álló hely nagysága, valamint a harmónia, a szoba berendezéseivel.
A színük sokkal változatosabb, mintsem azt bárki gondolná. A klasszikus bőrbútorok konzervatív stílusúak, míg a modern garnitúrákat a letisztult formatervezés,
vagy éppen ellenkezőleg, a formabontó, szokatlan stílusok, színek jellemzik. E célra szinte kizárólag marhabőrt használnak. A természetes bőrnek számos előnyös
tulajdonsága van, többek között a tartóssága, kellemes tapintása, jellegzetes illata,
könnyű tisztíthatósága, nem utolsó sorban pedig a szépsége, hiszen semmi sem határozza meg jobban a szoba hangulatát, mint egy elegáns bőrgarnitúra.
A textilbőr bútorok külsőleg és tapintásukban is megtévesztően hasonlóak a valódi
bőrökhöz, ám tartósságuk jelentősen elmarad mögöttük. A valódi bőr lágy, kényelmes, bár sokszor hideg tapintású.

22.

Családinfó Magazin | 2016. június

A bőrök ápolása
A tisztítás célja általában az elöregedett, elszennyeződött
réteg eltávolítása. Erre a legalkalmasabb a gyárilag ajánlott habosított tisztítószer. A bőrbútorok élettartama és
szépsége tovább tart, ha rendszeresen ápoljuk. A tisztítás gyakoriságának szüksége függ a bőr típusától és annak igénybevételétől. A bőr ápolásához csak a gyártó által
ajánlott szereket szabad használni.

KOMFORTTÉKA, A
MINDENNAPI KÉNYELEM
Üzletünk Kecskemét szívében már, több mint 30 éve
foglalkozik fenyőbútorok és matracok értékesítésével. Kecskemét 100 km-es körzetének legnagyobb fenyőbútor és matrac áruházaként mindig törekszünk
arra, hogy a legjobbat nyújtsuk a legjobb áron.
Vevőközpontú szemléletünk segítőkészségünkben és odaadásunkban is megmutatkozik. Az ügyfelek több, mint 300 m2 -en válogathatnak a tömör fenyőből készült bútorokból, kiegészítőkből. Forgalmazunk még többek között, gyógy,- vákuum,- ortopéd,- memory,- és hideghab matracokat, akár egyedi mérettel is. Fontos, hogy az esztétikumon kívül egészséges kényelmet is nyújtsunk. Matracválasztékunkból mindenki találhat magának megfelelőt, még a gerincproblémákkal
küszködők is.
Lehetőségük van egészségpénztári visszaigénylésre, mellyel sok család számára elérhetőbbé válik a matracvásárlás. Minőségi matracainkat
a helyszínen ki is próbálhatják, ahol a segítőkész kollégák szakszerű
tanácsot és segítséget tudnak adni.
A Termékeinkkel berendezhetőek hálószobák, gyerekszobák, nappalik és étkezők is egyaránt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vásárló-

ink rögtön otthonukban tudhassák a kiválasztott terméket. Ezért rugalmasságunkkal és
kedvező szállítási díjakkal állunk
rendelkezésükre. Akár belföldre
akár külföldre szeretné szállítani a választott terméket, mi
megoldjuk.
Látogasson el üzletünkbe, ahol megtekintheti folyamatosan megújuló,
azonnal szállítható, minőségi
fenyőbútorainkat, illetve matracainkat. Weboldalunkat folyamatosan fejlesztjük, hogy Önöket a lehető
leggyorsabban tudjuk kiszolgálni!
Komforttéka
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AZ ELHANYAGOLT KLÍMA
VESZÉLYEI
A nyár közeledtével egyre többször használjuk a klímát.
Egészségünk miatt, ezért fokozottan ügyelnünk kell a
rendszeres karbantartásra. A nem karbantartott klíma
több betegség okozója lehet. A H&H Klíma 10 éve forgalmaz, telepít és tart karban klímákat. Ők sem győzik
hangsúlyozni a karbantartás fontosságát. A tiszta
berendezés használatával nem kell félteni egészségünket,
ráadásul a készülék kevesebb áramot fogyaszt.

Egy koszos klíma használatakor a lerakódott por a belélegezendő le-

vegőbe kerül, ami bakteriális fertőzéseket okozhat. Sok légúti és tüdőbetegséget lehet erre visszavezetni. Az egész család megbetegedését
okozhatja egy elhanyagolt berendezés. A klímában pára csapódik le így
a nedves környezet táptalaja lehet a veszélyes gombáknak is.
Mindezek elkerülhetőek, ha elvégeztetjük a karbantartást! A H&H klíma a karbantartásokat is teljes körűen teljesíti. Haraszti Roland, a H&H
klíma tulajdonosa elmondta, hogy évi egy karbantartás elegendő, hogy
családunkat biztonságban tudjuk a megbetegedésektől. Hűtési szezon
előtt, tavasszal érdemes ezt elvégezni, ami feltétele is a garanciának.
Akinek viszont olyan eszköze van, amit télen-nyáron használ, akkor két
karbantartás ajánlott. Egy a fűtési, egy a hűtési szezon előtt. Aki nem
használta a klímáját, annak is meg kell csináltatni a karbantartást, ha
nem akar beteg lenni. A por ugyanúgy lerakódik, amit ki kell tisztítani.
A karbantartást a H&H Klíma munkatársai szakszerűen elvégzik. Átmossák, átfújatják a készüléket, ha kell szűrőt cserélnek és gombaölő
spray-vel akadályozzák meg, hogy a következő egy év alatt gombák alakuljanak ki. Egészségünk mindennél fontosabb, az egyszeri karbantartás díja nem magas és a megbetegedések miatt vásárolt gyógyszerek
ára mellett végképp eltörpül.
A H&H Klíma Kecskeméten és Nagykőrösön bemutatóteremmel várja a vevőket, ahol ki is lehet próbálni a klímákat. A választék széles: Ki-
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emelt márkájuk a Sinclair, de van LG, Panasonic és Mitsubishi is. A cég
ingyenes helyszíni felmérést végez, hogy az ügyféllel egyeztetve a legmegfelelőbb klímát tudják kiválasztani. Figyelembe veszik az igényeket
és a helyszín nagyságát is, hogy minél gazdaságosabb legyen a klíma. A
beüzemelést körültekintően végzik és mindig feltakarítva, tisztán adják
át a házat. A H&H Klíma geotermikus hőszivattyúk gyártásával és telepítésével is foglalkozik, amit napelemmel ötvözve nullára redukálhatja a rezsi költségeit.
H&H több szempontból is a 2016-os Sinclair modelleket ajánlja. Ezek
már mind inverteresek, tehát fűtenek-hűtenek. Mivel -24 cº-os külső hőmérséklet esetén is be tudják fűteni a lakást, ezért a ház teljes fűtési
rendszerét ki tudják váltani. Nagyon gazdaságosak, hiszen 1 KW elektromos áram felhasználásával 3,5 KW hűtés és fűtésenergiát tudnak előállítani. Ez megújuló energiaforrásnak tekinthető, ami a jövőbe tekint.
Illetve ezek már okos készülékek, wifi kapcsolattal a távolból is irányíthatók. Mivel plazmaionszűrővel rendelkeznek, a pollen szűrés miatt az
asztmásoknak, allergiásoknak különösen jó választás lehet.
A megfelelően karbantartott klíma meghálálja a gondoskodást. Kevesebb áramot fogyaszt, tovább marad a családdal, tiszta levegőt és kellemes hőmérsékletet biztosít, hogy mindig komfortos legyen az otthona.
Vágsélei Csilla

HOGYAN ÉS MIBŐL ÉRDEMES
MA LAKÁST VENNI?
Hosszú stagnálás után erősödött a lakáspiac, ami több tényező összeadódásának köszönhető. Az ingatlan, mint stabil befektetési forma rendkívül népszerű volt korábban is, illetve fellendülést hozott a CSOK, azaz a Családok Otthonteremtési Kedvezménye, a maximum 5 millió forint összegű Adó-visszatérítési támogatás, valamint
az államilag támogatott kedvező kamatozású hitelek, melynek alapja lehetett a már
korábban Lakás-takarékpénztári szerződésből adódó további állami támogatás is.
A nevezett állami támogatások hatására jelentősen megnövekedett a kereslet a telkek, az új lakások és a használtlakásvásárlások iránt, ennek következtében az árak is lényegesen emelkedtek, a kínálatban mindenféle ingatlan van, jó és
rosszabb, éppen ezért nagyon fontos, hogy az alábbiakat figyelembe vegyük: Nem ruhát veszünk! Nem szabad gyorsan
dönteni, nem szabad csak az érzelmekre alapozni, kevés a tetszik/nem tetszik megoldás. Alaposan számba kell venni a
pénzügyi lehetőségeket (saját erő, CSOK, ÁFA-visszatérítés, egyéb állami támogatások, korszerűsítéshez kapcsolódó vis�sza nem térítendő támogatások, hitel, egyéb költségek), a munkalehetőségeket az adott környéken ehhez mérten az utazási
költségeket. A kiadások mellett fontos befolyásoló tényező az idő, egyrészt megtalálni számunkra a megfelelő otthont és az optimális forrásösszetételhez a legjobb pénzügyi megoldást.
Ehhez mérten ne sajnáljuk a pénzt a közvetítőkre, a szolgáltatókra, a szakemberekre. Mára megfordult az ingatlanközvetítők
szerepe, eddig a közvetítő az eladót képviselte, ma viszont a vevő érdekében jár el. A jó ingatlanos utcáról-utcára ismeri a
várost és a környező településeket, tudja előnyeit-hátrányait, a környékre jellemző építési módokat, a demográfiai összetételt. Feladata, hogy az ingatlanosok belső hálózatai révén és banki kínálatból ajánljon lakást, házat vagy telket, felhívja
a figyelmet a hibákra, értékbecsléssel segítsen az alkuban és a jogi ügyintézésben. A közvetítőnek fontos szerepe van
a finanszírozásban is. Ne kockáztassuk a foglaló elvesztését azzal, hogy nem győződtünk meg arról, hogy hitelképesek vagyunk-e. A pénzügyekkel foglalkozó kolléga körbejárja a pénzintézeteket, és indikatív ajánlatokkal készül
a helyes döntés meghozatala érdekében. Információval tud szolgálni az ingatlankorszerűsítéseket is érintő, energiahatékonyságot eredményező vissza nem térítendő támogatásokról.
Ha meg van, hogy mekkora összegig vagyunk hitelképesek elengedhetetlen, hogy műszaki szempontból is körüljárjuk
az ingatlant. Nem szabad bedőlni a frissen festett falaknak, a szép kertnek. Forduljunk szakemberhez, aki megállapíthatja a szerkezeti hibákat, javítandó elemeket. Az áralku során ez is indokolt lehet. Ne legyünk naivak! Ellenőrizzük
a papírokat! Csak ami le van írva, arra tudunk számítani. Vizsgáljuk felül a tulajdoni lapot, a helyszínrajzot, az építési terveket, a társasházi alapító okiratot. Fontos az ingatlan per- és igénymentessége. Ha nincsenek rendben a papírok, járjunk
utána hogyan és miként lehet azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő formába hozni. Szerződéskötéskor forduljunk neves ügyvédhez, lehetőleg ingatlan szakjogászhoz. Jól láthatjuk, hogy a szakma képviselői nélkül önállóan, laikusként sokkal nagyobb árat fizethetünk, mint a szerzés folyamán felmerülő közvetítői és szakértői díjak. Azt azért vegyük tudomásul, hogy hiába vannak közvetítők és szakemberek mellettünk, nem dőlhetünk hátra,
mert Ők a döntés előkészítésben nagy segítségünkre vannak, de a végső szót nekünk kell kimondanunk.
Panoráma Ingatlaniroda és Hitelközpont
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KOVÁCSOLTVAS, IDŐTÁLLÓ STÍLUS
A kovácsoltvas manapság reneszánszát éli. Egy szép kovácsoltvas kapu megidézi a régi időket,
mintha csak egy kosztümös filmben járnák. Karakteres megjelenésével az időtállóságot hirdeti. Aki
ilyen kaput vagy bármilyen más
kiegészítőt csináltat otthonába az
számíthat arra, hogy több évtizedig gyönyörködhet benne. Fórián
és Fóriánné Bt. már 14 éve látja el
eredeti olasz kovácsoltvas termékekkel azokat, akik ezt az időtálló
stílust válasszák.
A cég magas minőségű olasz kovácsoltvas kapuk,
kerítések, ablakrácsok és különböző lakberendezési tárgyak tervezésével, kivitelezésével foglalkozik.
Ezek mellett más lakatosmunkát is vállalnak, ami az
építkezéssel kapcsolatos. Terasztetők vasszerkezeti elemeinek kivitelezése és a födémmegerősítés is
profiljukba tartozik. A lakosság mellett üzleti partnereket is kiszolgálnak, mint az Építő Simon Kft.
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Itt lehetőség van teljesen egyénre, méretre szabni a megrendelt terméket. Előzetes felmérés és
igények alapján nagy szakértelemmel segítenek
megálmodni akár a kovácsoltvas kaput, majd legyártják és az üzembe helyezést is elvégzik. Katalógusból kiválasztható az alap, majd azt teljesen
személyre és helyszínre szabottan tudjuk alakítani. 4000 féle színből választhat a vevő a szemcsés
feketétől a fényesig. Színben még mindig a fekete a legnépszerűbb, de egyre inkább divatba jön a
tört fehér is. Különböző felületkezelési eljárásokat
is tudnak ajánlani. Egyik ilyen a tüzihorgonyzás,
ami 20-30 évre biztos védelmet nyújt a rozsda ellen. Formában kétféle stílus van: e gyik a hagyományos, klasszikus S és C alakban ívelt vas, a másik a modernebb, letisztultabb egyenes. Minden
esetben van lehetőség díszelemekkel csinosítani,
amivel saját stílusunkra tudjuk alakítani az adott
terméket.
Aki egyedivé szeretné tenni otthonát és időtálló elemekben gondolkodik, annak mindenképpen
érdemes a Fórián és Fóriánné Bt. kovácsoltvas termékekeit választani.
Fórián és Fóriánné Bt.

ÁLOMOTTHON KULCSRAKÉSZEN
Nem egyszerű megtalálni az álomotthont, de megépíteni sem. Rengeteg szempontot kell figyelembe venni. De, ha már ráléptünk a megvalósítás útjára, arra
is oda kell figyelnünk, hogy ne vesszünk el teljesen a
pénzügyekben vagy jogszabályokban. Mit ér az álomház, ha a kamatok terhe alatt nem tudjuk élvezni?
A Dream-Home Ingatlaniroda és Új Ház Építő Centrum teljes körű megoldásokat nyújt az ilyen problémákra. Náluk nem az egyszeri eladás, építés a lényeg, hanem a hosszú távú élvezete az elért céloknak.
A Dream-Home az ingatlan helyett az embert helyezi
a középpontba és hosszú távon gondoskodik róla.
A Dream-Home egyedülálló a piacon, hiszen teljes körű ügyintézést adnak.
A cég ebben a formában 2008 óta működik, de 16 éves szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Az egyik alap tevékenységük a használt ingatlanok közvetítése, telkektől a lakásokon keresztül az ipari ingatlanokig. Az építkezési üzletágat, pedig már 6 éve folytatják. Aki házat szeretne eladni, venni vagy építtetni, akkor érdemes őket választani, náluk minden egy kézben van tartva.
Egy házkereső rengeteg elvárással rendelkezik. Ezeknek pedig nagyon nehezen tud egy használt ingatlan megfelelni. Fontos paraméter a környék,
méret, kert, szerkezet, energiatakarékosság. Ilyenkor felmerül, hogy egy
új ház jobban megfelelne és még árban sem rosszabb, ha jól választanak. A
Dream-Home az első gondolattól az utolsó simításig mindenben segít. Az
iroda telekadatbázisában több mint 550 különböző ár fekvésű telek közül válogathatunk. Ha a telket is velük választjuk, akkor garanciát kapunk arra,
hogy a telek biztosan beépíthető.
Az egyik legnagyobb segítség, hogy a hitelügyintézést teljesen rájuk bízhatjuk, amit ingyenesen elvégeznek. Náluk nem az a cél, hogy eladósodjon
a vevő, hanem az, hogy reálisan a lehető legjobb megoldást találják meg. A
CSOK és különböző állami támogatások, lakástakarékok intézését is megoldják. Olyan támogatásokat is figyelmünkbe ajánlanak, amit egyedül nem
biztos, hogy megtalálnánk. Az iroda mindent összehangol. Megtervezik,
hogy mikor mennyi pénznek kell rendelkezésre állnia. Az esetleges eladó
házból mikor lesz annyi pénz, hogy az új házba beforgatható legyen. Nagy

előny, hogy náluk utólagos finanszírozás van az új házakra. Ha készen van
egy rész a házon, akkor kell csak, a már kézzel foghatóért fizetni. Biztonságos rendszer ez és akár 10 részletben is fizethetünk.
A ház megálmodásában az ügyfél igényei a legfontosabbak, amit a város
legjobb építészeivel terveztetnek meg. A kivitelezést válogatott cégek végzik, mindegyik azzal a technológiával dolgozik, amiben professzionális.
A Dream-Home-nál tízféle építési technológia közül választhatunk például: 2 fajta tégla technológia, alternatív technológiák, mint a kanadai könnyűszerkezetes, Ytong, ProKoncept, Isoteq, Isospan, IsoShell, illetve választható még a gerenda, és a rönkház. Mindegyiknek megvan az előnye, az ügyfél igényén múlik a választás. Tégla kivitelezésben is kétféle energiatakarékos megoldásra van lehetőség, ezt a klasszikus házak kedvelői választják általában. De egyre népszerűbb a nyugaton már bevett kanadai stílusú faházszerkezetes ingatlan, amely kitűnő energetikai tulajdonságokkal rendelkezik. Itt kizárt a penészesedés és az ökológiai lábnyom is kisebb. Ezek a házak a jövő házai, amelyek stabilak, hosszú távra tervezettek és a jó szigetelésnek köszönhetően a rezsi is alacsonyabb. Ennek a technológiának a kivitelezői garantálják a minőséget, hiszen ÉMI tanúsítvánnyal is rendelkeznek.
A Dream-Home-nál nincsen zsákbamacska. Áraik komplett, kulcsrakész házat takarnak. Szakmai tájékozottságukkal, tudásukkal, körültekintő ügyintézésükkel biztosan megkapjuk álmaink otthonát.
Vágsélei Csilla
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A GYEPGONDOZÁS
ÚJ KORSZAKBA LÉPETT!
Van élet a fűnyíráson kívül is! Éppen ezért alkotta meg a Husqvarna a világ első teljesen automata fűnyíróját! Abban a pillanatban, hogy
bekapcsolja, Ön már ki is kapcsolódhat, tudva azt, hogy a Husqvarna
Automower elsőrendű pázsitot készít Önnek.
A Husqvarna Automower fűnyíró robotot úgy tervezték, hogy abszolút minimális emberi beavatkozással működjön.
A gyepgondozás új korszakba lépett. A
zaj, a káros kipufogógázok és az üzemanyaggal való feltöltés ma már történelemnek számít. Fedezze fel a Husqvarna
Automower fűnyíró robotot és csatlakozzon a csendes forradalomhoz.
A legegyszerűbb gyeptípusoktól az összetett, egyenetlen kertekig, 500-6000 négyzetméterig a Husqvarna
Automower kiváló teljesítményt nyújt, kimagasló eredményt alkot, mert ez a nagyon intelligens termék a felhasználói szabadság új szintjét testesíti meg.
Egy gyönyörű pázsit
A három borotvaéles penge egyenletesen vágja le a
füvet ahelyett, hogy kitépné azt. Mivel a Husqvarna
Automower gyakrabban nyírja a füvet, így a kisméretűre aprított fűszálak zöldtrágyaként kerülnek vissza a gyepre. Szabálytalan vágási mintával és egyedülálló tapadást biztosító kerekekkel kombinálva egy olyan pázsitfelületet kap, amiről mindig is álmodott.
A felhasználó szabadsága
A Husqvarna Automower számos olyan kényelmi funkcióval van felszerelve, ami egyesíti az optimális teljesítményt a felhasználó szabadságával.
A programozása olyan egyszerű, mint egy mobiltelefon személyre sza-
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bása. Amikor kész van, a Husqvarna Automower csendben, gyorsan és
hatákonyan elvégzi a munkáját, ha szükséges feltölti magát, még akkor is,
ha Ön épp nincs itthon.
Egyszerű beállítás
A munkaterület kijelölése alacsony feszültségű
kábel segítségével történik, amely egyszerűen
lefektethető a kívánt vágási terület köré, ahol a
gépet használni kívánják. Ez a kábel gondoskodik róla, hogy a Husqvarna Automower egyenletesen és biztonságosan lenyírja a füvet a határvonalon belül. Ugyanaz a kábel való a virágágyások és más elkerülendő területek védelmére is. A kábel telepíthető felszínre vagy felszín
alá is.
Éjjel vagy nappal, esőben
vagy napsütésben
Sok más fűnyíróval ellentétben a Husqvarna
Automower fűnyíró robotra nem vonatkozik az
a tény, hogy esőben nem
lehet füvet nyírni.
Zöldebb, csöndesebb és
még költséghatékonyabb
A hátékony energiagazdálkodás alacsony energiafogyasztást jelent, ami lehetővé teszi, hogy a Husqvarna Automower
egy hagyományos fűnyíró költségének töredékéből működjön. Mivel
elektromos áram hajtja, nem bocsát ki környezetre káros anyagot. Nagyon csöndes és diszkrét módon pont akkor végzi el a munkát, amikor
Ön akarja, hogy dolgozzon. Ez azt jelenti, hogy az Ön csendes délutáni
pihenését a kertben soha többé nem fogja megzavarni semmi.
Agroker Áruház

KUTYÁK ÉLETVESZÉLYBEN
A klímaváltozás miatt nálunk is ijesztő gyorsasággal
terjednek azok a betegségek, melyeket ízeltlábúak közvetítenek. A
kutyákra kettő jelent közvetlen életveszélyt; az
egyik a közismert babéziózis, a másik a még kevéssé ismert szívférgesség.
A babéziózis egysejtű kórokozója kullancscsípéssel jut a kutya vérébe,
ahol a vörösvértesteket roncsolja. Meggyógyítható a beteg, ha a gazdi időben felfigyel a tünetekre. Ezek pl. étvágytalanság, kedvetlenség, hőemelkedés. Jellemző a vizelet feltűnő sötétedése, a normális szalmasárga helyett sötétsárga, esetleg barnás. Kullancsszezonban érdemes akár naponta ellenőrizni a vizelet színét. (Fehér papírzsebkendőt mártunk a vizeletbe.) Ha gyanús tünetet látunk, azonnal vigyük kutyánkat állatorvoshoz,
mert a késlekedés végzetes lehet.
Megelőzés: A kutyákat kullancsellenes szerekkel védhetjük; nyakcseppek, spray-k, nyakörvek, újabban tabletták. Ezekből sokféle létezik, de az
erős, igazán hatásos szerek szabadon nem forgalmazhatók, kizárólag állatgyógyszertárakban és állatorvosi rendelőkben kaphatók.

esetleg hasvízkór), tilos a már kifejlett férgeket gyógyszerekkel hirtelen
elölni, mivel azok elpusztulva embóliát okoznának.
A hangsúly tehát egyértelműen a megelőzésen van. Két fronton kell harcolnunk: a kutyától távol tartjuk a szúnyogokat és kéthavonta olyan szereket adunk, melyek az esetleg már a szervezetébe került, de még apró
lárvákat időben elpusztítják.
A megfelelő szerek kiválasztásához szaktudás szükséges, mivel az számos körülménytől függ: ilyen a kutya fajtája, életkora, nagysága, neme
(vemhesség, szoptatás), élethelye (lakás, kültér), ennek változásai (kirándulás, külföldi út), speciális tevékenysége (pl. vadász, sport, terápiás), illetve az, hogy együtt tartják-e más kutyával vagy macskával. Figyelembe
kell venni az egyéb parazitaellenes vagy gyógyszeres kezeléseket, meglévő betegségeket, allergiát, stb. Arra is tekintettel kell lenni, hogy a kutya
mikor találkozik kisgyermekkel.
Állatgyógyszertárunkban segítséget nyújtunk a megfelelő szerek kiválasztásában, illetve tájékoztatást adunk az ajánlott éves megelőző programról is.
Dr. Talabér Zsolt állatorvos, Budai utcai Állatgyógyszertár

A szívférgességet szúnyog terjeszti. Alattomos, ezért is rendkívül veszélyes betegség. A szúnyog parányi féreglárvákat „olt” a kutyába, melyek a
szervezetben vándorolva hónapok alatt érik el a szívkamrát, ahol akár tömegesen is megtelepedve, 20-30 cm hosszú (!) férgekké fejlődnek. Sajnos,
a fiatal lárvák vándorlása alatt, tehát hónapokon keresztül, figyelmeztető tünetek nincsenek. Tünetek már csak későn, a felnőtt férgek kialakulásakor jelentkeznek, súlyos szívgyengeség formájában. Ekkor viszont már
csak szívműtét, vagy egy nagyon hosszadalmas gyógykezelés segíthet,
melynek csupán az előkészítése hónapokig tarthat. Mindkettő rendkívül
drága és kockázatos.
A legnagyobb baj, hogy mivel a csípés után a szúnyog (ellentétben a kullanccsal) nem marad a kutyán, és hónapokig tünetek sincsenek, mi nem
is tudunk arról, hogy a kutyánk már megfertőződött. Márpedig a szívféreg ellen csak addig lehet védekezni, mielőtt még az első tünetek jelentkeznek. Ha már felléptek a szívgyengeség tünetei (gyengeség, zihálás,
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JOGSI A
VAKÁCIÓ ALATT

- a Kobela autósiskolánál

Nincs is jobb időszak a jogosítvány megszerzésére, mint
a nyár. Nyáron több az ideje a fiatalnak, nem kell an�nyiféle tantárgyra egyszerre koncentrálni. Teljes erőbedobással lehet a hőn áhított jogosítványra fókuszálni.
ja a forgalmat, akkor a későbbiekben bármilyen helyzettel meg tud birkózni.
A Kobela oktatói 24 éves tapasztalattal teljes mértékben fel tudják készíteni
a leendő sofőröket a különböző forgalmi helyzetek kivédésére. Az évek alatt
több ezer tanuló tette le náluk a sikeres vizsgát, így bátran állítják, hogy náluk minden tanuló színvonalas oktatásban részesül, elérhető, reális áron.

Érdemes minél előbb elkezdeni az oktatást, hogy ősszel már akár négy ke-

réken gurulhasson a gyerek az iskolába. A Kobela autós-motoros iskolában
hetente, kéthetente indulnak képzések, hogy senki se maradhasson le. Nyári szünet legelején már ajánlott a KRESZ elvégzése, hiszen akkor még benne van a gyerek a tanulásban, de csak egyféle témára kell összpontosítania.
A Kobelánál még a tankönyvet sem kell megvenni, így pénzügyileg is jó választás ez az autósiskola. Az iskola saját tankönyvekkel rendelkezik, amit
bármelyik tanulójuk megkaphat. A gyakran induló képzésekkel rugalmasságot biztosít az iskola.
Ha valaki még több rugalmasságot szeretne és nem akar a nyári jó időben
egy tanteremben ülni a KRESZ-t hallgatva, akkor választhatja az e-learninget, az online tananyagot is. Ezt akár a beiratkozás napján is el lehet kezdeni.
Mindenki kap egy kódot és egy elérési útvonalat az anyaghoz, amiből bármikor tanulhat és gyakorolhat. Ez egy interaktív, modern tanulási módszer,
ami a személyes igényeket szolgálja. Ez lehetővé teszi, hogy kint a kertben,
vagy az erkélyen a laptopunkról tanuljuk meg a közlekedési szabályokat. A
tanulásra szánt időt, így mindenki magának oszthatja be, akár még a diákmunka is belefér az időbe. Ha a tananyagon belül a gyerek elvégezte a teljesítendő modulokat, akkor mehet a vizsgára. Nyáron nagyobb a forgalom,
valaki ettől megijedhet. De hosszútávon kifizetődő a fokozott forgalomban
gyakorolni az autóvezetést. Ha valaki már a tanulás ideje alatt megtapasztal-
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A nyári meleget egy légkondicionált autóban meg sem lehet érezni. A
Kobela autóinál erre is van lehetőség. Gépjárműveik között több márka képviseli magát: Volkswagen Golf a jellemző, de lehet választani Opel, Kia és Suzuki autók közül is. A személygépkocsi mellett más kategóriákra is le lehet
tenni a jogsit a Kobelánál: segédmotor, motor, teherautó, autóbusz. „C”-re
már 18 évtől lehet jelentkezni. Kecskeméten egyedül nála van lehetőség
nyergesvontatón tanulni és vizsgázni. Kecskeméten a Balaton utcai irodánkban, Lajosmizsén Kobela Zsoltnál, a Dózsa György u. 138. alatt is lehet jelentkezni tanfolyamra. 20/9495-487. Gépkocsi szimulátort is lehet bérelni.
A Kobelánál részletfizetés is lehetséges. Tudják, hogy leginkább a fiatalok
azok, akik jogosítványt szeretnének szerezni és nem biztos, hogy minden
szülő tudja ezt támogatni. Sokan a nyári diákmunkából szerzik meg a rávalót. Így nagy segítség ezeknek a diákoknak a részletfizetés. Ahogy gyűlik
nyáron a pénz a munkából, olyan ütemben tudnak fizetni.
Ha valaki nyáron kezdi el a jogosítványszerzést, biztos, hogy hasznosan telik majd a vakációja. Emellett a fiataloknak egy olyan élményt fog nyújtani,
ami megkoronázhatja a nyarukat. És az sem elhanyagolható, hogy a fiatalok így olyan felelősséget tudnak tanulni, amire nagy szükségük lesz későbbi felnőtt életük során is.
Vágsélei Csilla

AZ OPEL ÚJDONSÁGAI A TORMÁSI
AUTÓHÁZTÓL
Új autót vásárolna? Vagy a szerviz
szolgáltatások után érdeklődik,
most mind a két területen
páratlan ajánlatokkal várjuk.

Opel Mokka
Erőteljes, kifinomult és üdítően új SUV. Gömbölyded forma és markáns
megjelenés határoz meg újfajta autózást. Az Opel Mokka kifinomult, modern, és bárhol otthon érzi magát.
Kilépne a megszokott kerékvágásból? A Mokka útra készen várja!
• Dinamikus formaterv kívül és belül
• Sokoldalúan növelhető tér
• Kényelmes, csatlakozási lehetőségei kiválóak
• Biztonságos, védelmező és támogató
• Meggyőző futómű, takarékos motorok
Letisztult, áramvonalas formájával, komoly kiállásával és simán lekerekített vonalaival felüdítő változást ígér az Opel Mokka. Azonnal felismerhető, attraktív és hivalkodás nélkül is feltűnik. A jól parkolható, mégis
hallatlanul pakolható, sokoldalú Opel Mokka szinte bármilyen életstílushoz megfelel. Nagyobb férőhely kell? Egyszerűen hajtsa előre az üléseket.
Több tárolóhely? Tele van velük! Az igazi elégedettség ritka az életben –
ám az Opel Mokka legújabb generációs infotainment és navigációs rendszereivel csak egy választástól függ a személyre szabott tökéletesség. A
nagyszerű hangzás, a lenyűgöző csatlakozási lehetőségek és a kiváló minőség ösztönös vezérelhetőséggel párosulnak. A legjobbra vágyóknak pedig itt a kifejezetten a Mokkához tervezett Bose® hangrendszer. A fejlett
vezetőtámogató rendszerek, a jól bevált passzív biztonsági eszközök és
az intelligens technika együttese az élmezőnybe helyezi az Opel Mokkát,
és biztosan kapcsolja össze az úttal, bármerre is járjon vele. Az eredmény
maximális, ötcsillagos NCAP minősítés, fölényes száz százalékkal a vezetőtámogató rendszerek kategóriájában.

Bízza ránk céges autóügyeit! Válassza az Opel Business Class Service-t!
Akár egy vagy több tucat autóval rendelkezik, ha céges autóügyei elhúzódnak, Ön nem csak időt, de üzletet is veszthet. Ezért is teszünk meg
mindent, hogy ezek az ügyek a lehető leggördülékenyebben megoldódjanak.
Az Opel Tormási Márkakereskedés megkülönböztetett figyelemmel, az
üzleti igényekhez igazított szolgáltatásokkal várják Önt:
• Közvetlen vonalon hívható, kijelölt értékesítési és szerviz tanácsadó
Képzett, kizárólag üzleti ügyfelekre szakosodott értékesítési tanácsadó,
illetve szerviz tanácsadó kolléga áll rendelkezésre. Az Ön ügyeivel foglalkozó páros közvetlenül is elérhető.
• Kiterjesztett nyitvatartási idő: A programban részt vevő márkakereskedések hétköznapokon 7-17 óra között fogadják üzleti ügyfeleiket.
• Soron kívüli hiba megállapítás: Kiterjesztett nyitvatartási időnk alatt a
beérkezett autók hibamegállapítási munkáit munkaidőben 120 percen
belül elkezdjük.
• Hozom-viszem szolgáltatás: Egyeztetett időpontban, az Ön által megjelölt helyen átvesszük autóját – majd szervizelés után vissza is visszük
Önhöz.
• Szerviz csereautó: Kedvezményes feltételekkel biztosítjuk.
• Autóleadás minden nap, 0-24 órában: Előzetes egyeztetést követően,
tetszés szerinti időpontban adhatják le üzleti ügyfeleink a gépkocsijukat telephelyünkön.
• Kiterjesztett tesztautó park
• Kiterjesztett tesztautó programunkban üzleti modelljeink széles választékát kipróbálhatja, személyautókat és haszonjárműveket egyaránt.
Opel Tormási

MOKKA
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MAGABIZTOSAN
A VÍZPARTON IS
A Szil-Coop emeletén található Leona
fehérnemű bolt már 15 éve egy biztos
pont az igényes kecskeméti nők
életében. De férfiak és gyermekek is
megtalálhatják itt a kényelmes alsó
ruházatot. A család minden tagja
magas szakmai kiszolgálást kap
Leonától.

A széles választék csak magas minőségű termékekből áll: Melltartók, harisnyák, alsóneműk, zoknik, alsónadrágok, gyermek
fehérneműk, fürdőruhák. Melltartókban és fürdőruhákban extra
mérettel is szolgál a bolt. A minőséget, a reális árat, a kedves és
hozzáértő kiszolgálást bizonyítja a sok visszatérő vendég.

A nyár közeledtével egyre több fehér ruhát hordunk. A drapp,
bőrszínhez hasonló melltartók népszerűek, hiszen egy fehér felső alatt semlegesebb hatást kelt, mint a fehér. A kivágott hátú alkalmi ruhák alá praktikus lehet egy öntapadós melltartó. Az esküvőjükre készülő menyasszonyok is válogathatnak a stabil, szexi melltartók és szettek között. A fürdőruhaszezonra készülve már nézegethetjük az Origami és más márkák darabjait. Minden korosztály megtalálja a saját fazonját. Idén is nagyon divatos
a neon, lazac, narancs és zöld szín, ami leginkább a barna bőrön mutat jól. Népszerű a pánt nélküli, vagy az optikailag nyújtó háromszög alakzat, ami a push-up segítségével nőies formát
ad. Fürdőruha alsóban újítás a hátsó részen a behúzás, ami kerekíti a popsit. A megkötős fürdőruha nagyon divatos és praktikus
is, hiszen mérethez alakítható. A fürdőruhánál nagyon fontos a
kényelem, stabilitás. Ezt pedig csak a jó mérettel tudjuk elérni.
Az üzletvezető Leona ebben nagyon sokat tud segíteni. Szerinte az aktuális divatnál fontosabb az, hogy az egyénnek alkatilag
és színileg mi áll jól, és a méret megfelelő legyen. Hiszen, ha feszengünk a fürdőruhában, az meglátszik, de egy kényelmes, csinos bikiniben büszkén mehetünk ki a vízpartra, ahol teljes önbizalommal mutathatjuk meg magunkat a napfényben.
Leona Fehérnemű

Nézzen be hozzánk!

Saját készítésű gyermekruhákat kínálunk
a hétköznapokra, ünnepnapokra,
valamint az iskolakezdéshez.
Kaphatóak:
tornanadrágok, ingek, pamut nadrágok,
széldzsekik és még sok más....

Kecskemét, Szimferopol tér 16.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig • Tel.: 0620-955-9669

Hirdetés felmutatásával 5.000Ft feletti vásárlásnál
Ft kedvezményben részesül,
2016. szeptember 15-ig.

1.000

GYERMEKRUHA
SZEMÉLYRE SZABVA
Nem könnyű a gyermeket öltöztetni.
Nem elég, ha a szülő elégedett a ruhával, az is fontos, hogy az azt viselő lurkó jól érezze magát benne. Össze kell
egyeztetni a szülő és a gyermek elképzeléseit, de mindemellett az sem
árt, ha tartós, bőrbarát, kényelmes
és tetszetős a ruhadarab. A Gica
Invest Kft. egyedi gyermekruháival segít megoldani ezeket a problémákat.

S

zűcsné Urbán Ágnes 20 éve foglalkozik gyermekruhák
készítésével. A Gica Barby névre keresztelt boltot 2015-ben
nyitotta meg a Széchenyivárosban. Náluk minden megrendelhető, amire egy gyermeknek szüksége lehet a hétköznapokban vagy ünnepeken. Fő profiljuk egyedi gyermekruhák,
táncruhák és alkalmi jelmezek készítése. A széles választékból biztosan mindenki talál olyan darabot, ami a szülőnek és
a gyermeknek is megfelel. Ágnesék egyedi elképzelés alapján
meg tudják varrni a hőn áhított ruhát. A tervezésbe, a ruha
megálmodásába, akár a gyerek is segíthet, hogy tényleg olyan
ruhát kapjon, amilyet elképzelt. Szülő és gyerek egyaránt
használhatja a fantáziáját, kreativitását. Ágnesék a több évtizedes szakmai tapasztalatukkal segítenek a tervezésben és a
kivitelezést is profin megoldják.
A hétköznapi viseleten túl varrnak még iskolai köpenyeket, tornapólókat, tornanadrágokat, ének-zeneis kék inget. Mindezek
mellett elegáns, díszített alkalmi ruhák, koszorúslányruhák és
még sok más viselet varrásával is foglalkoznak. Nem rég bővült tevékenységi körük kiegészítők és női ruhák gyártásával is.
Látogasson el személyesen, hogy Ön és gyermeke elképzelése is valóra váljon! Sok szeretettel várják kedves vásárlóikat
Szimferopol téri üzletükben!
Gica Invest Kft.
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A BALATONTÓL A MALDÍVSZIGETEK FEHÉRHOMOKOS
TENGERPARTJÁIG
Elegáns környezetben, új arculattal és hihetetlenül széles utazási kínálattal várja a
kecskeméti Cartour Utazási Iroda a meglévő
és leendő utasokat.

A kalandvágy sokakat ebben az időszakban sem hagy nyugodni – elég

csak egy pillantást vetni a Cartour Utazási Iroda ajánlataira, máris egyértelművé válhat mindenki számára: velük érdemes útra kelni. Legyen
szó balatoni nyaralásról, tengerparti pihenésről, európai barangolásról,
városnéző körútról vagy egzotikus üdülésről, igazi szakértőre érdemes
bízni az élményekkel teli kirándulás megszervezését. Visszatérő, tapasztalt utasok közül sokan hangoztatják: a Cartour nyújtotta biztonság garancia a felhőtlen kikapcsolódásra.
A Cartour Utazási Iroda immár 25 éve van jelen a turisztikai piacon.
Kezdetben belföldi turizmussal foglalkozott a cég, és már az 1990-es
években sok ügyfelük volt, akik velük kívánták felfedezni Ausztriát, Olaszországot. Évről évre még több megbízható partnerrel kötöttek
szerződést, és ebből adódóan az iroda kínálata nagymértékben bővült.
A több ezer új szállás szabad kapacitása az iroda saját foglalási rendszerének köszönhetően azonnal ellenőrizhető, leköthető. Horvátország,
Montenegró és Szlovénia területén található szállodák és apartmanok
egyaránt szerepelnek a kínálatban. A síutak specialistája: e kitüntető minősítést elégedett síelőktől érdemelte ki a jelenleg 11 irodát működtető
Cartour Utazási Iroda. A cég kínálatában 9 ország 95 síterepének mintegy 400 szállása található meg.

vagy Bali, magyar nyelven vezetett programokat biztosít utasai számára. A Cartour Utazási Iroda kecskeméti irodájában egyedi elképzelések
megvalósításában is segítséget tudnak nyújtani. Repülőjegy- és utasbiztosítás-értékesítés, egyéni szállásfoglalás, hajóutak szervezése, csoportos,
illetve céges utaztatás: csupán rövid ízelítő a lehetőségek közül.
Közel negyedszázados szakmai múlt, megbízható belföldi és külföldi partnerek, több tízezer elégedett utas - ezek címszavakban a Cartour
Utazási Iroda jellemzői. A jelen ismeretében ígéretes a jövő, mely alapvetően a profi, tudatos munkára vezethető vissza. A szaktudás, a rendszeres képzés, a napi munkát megkönnyítő bőséges háttérinformáció is az
utasok javát szolgálják.
Elkötelezetten dolgozunk a turizmusban, célunk, hogy valamennyi utasunk a legjobban érezze magát szerte a világon, és újra a Cartour Utazási Irodát válassza következő utazása során - mondta interjúnk végén az
iroda vezetője, Fejes Rita.
Cartour Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1-3.
(Piramis udvar a Malom központ mellett)
Tel.: +36 76 890 870 , +36 76 890 871
E-mail: kecskemet@cartour.hu
Web: utazas.cartour.hu

Ki ne álmodozott volna napfényes tengerpartról, távoli, nyüzsgő nagyvárosokról vagy meghitt, közös pihenésről? Dubai felhőkarcolóin, Bali
páratlan látnivalóin, a Maldív-szigetek nyugalmán, Kuba ezernyi csodáján túl hosszan folytathatnánk a sort az egzotikus célországok szépségeiről, melyek sok utas kíváncsiságát felkeltik. Kiemelnénk azt is, hogy
a Cartour Utazási Iroda egyes tengeren túli területeken, mint pl. Kuba
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Futball Európa-B
k

Nyolcaddöntő

A CSOPORT

június 25.

15:00

Saint-Étienne

18:00
21:00
15:00
18:00

Párizs
Lens
Lyon
Lille

21:00
18:00
21:00

Toulouse
Saint-Denis
Nizza

Franciaország – Románia
Albánia – Svájc
Románia – Svájc

Saint-Denis
Lens
Párizs

2016.06.10.
2016.06.11.
2016.06.15.

21:00
15:00
18:00

június 25.
június 25.
június 26.
június 26.

Franciaország – Albánia
Svájc – Franciaország
Románia – Albánia

Marseille
Lille
Lyon

2016.06.15.
2016.06.19.
2016.06.19.

23:00
21:00
21:00

június 26.
június 27.
június 27.

B CSOPORT
Wales – Szlovákia
Anglia – Oroszország
Oroszország – Szlovákia
Anglia – Wales

Bordeaux
Marseille
Lille
Lens

2016.06.11.
2016.06.11.
2016.06.15.
2016.06.16.

18:00
21:00
15:00
15:00

Szlovákia – Anglia
Oroszország – Wales

Saint-Étienne 2016.06.20.
Toulouse
2016.06.20.

21:00
21:00

C CSOPORT
Lengyelország – Észak-Írország
Németország – Ukrajna
Ukrajna – Észak-Írország
Németország – Lengyelország
Észak-Írország – Németország

Nizza
Lille
Lyon
Saint-Denis
Párizs

2016.06.12.
2016.06.12.
2016.06.16.
2016.06.16.
2016.06.21.

18:00
21:00
18:00
21:00
18:00

Ukrajna – Lengyelország

Marseille

2016.06.21.

18:00
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Bajnokság 2016
k

Negyeddöntő
június 30.

21:00

Marseille

július 1.

18:00

Lille

július 2.
július 3.

21:00
21:00

Bordeaux
Saint-Denise

Elődöntők
július 6.
július 7:

21:00
21:00

Lyon
Marseille

D CSOPORT
Törökország – Horvátország

Párizs

2016.06.12.

15:00

Spanyolország – Csehország

Toulouse

2016.06.13.

15:00

Csehország – Horvátország
Spanyolország – Törökország
Horvátország – Spanyolország
Csehország – Törökország

Saint-Étienne
Nizza
Bordeaux
Lens

2016.06.17.
2016.06.17.
2016.06.21.
2016.06.21.

19:00
21:00
21:00
21:00

E CSOPORT

Döntő
július 10.

21:00

Saint-Denise

Írország – Svédország

Saint-Denis

2016.06.13.

18:00

Belgium – Olaszország
Olaszország – Svédország
Belgium – Írország
Svédország – Belgium
Olaszország – Írország

Lyon
Toulouse
Bordeaux
Nizza
Lille

2016.06.13.
2016.06.17.
2016.06.18.
2016.06.22.
2016.06.22.

21:00
15:00
15:00
21:00
21:00

2016.06.14.
2016.06.14.
2016.06.18.
2016.06.18.
2016.06.22.
2016.06.22.

18:00
21:00
18:00
21:00
18:00
18:00

F CSOPORT
Ausztria – MAGYARORSZÁG
Portugália – Izland
Izland – MAGYARORSZÁG
Portugália – Ausztria
MAGYARORSZÁG – Portugália
Izland – Ausztria

Bordeaux
Saint-Étienne
Marseille
Párizs
Lyon
Saint-Denis
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PALEO, AZ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓD
Manapság egyre inkább előtérbe kerül a
tudatos étkezés. Sokat hallunk a paleolit táplálkozásról is. Ez az életmód nagy segítséget jelent a fogyásban, de a cukorbetegek, glutén- és
tejérzékenyek étkezését is támogatja.

A paleo diéta a Földön mai napig közöttünk élő natív nép-

csoportok táplálkozását veszi alapul, de szem előtt tartja a
mai kor igényeit is. Ebben a táplálkozásban nincsen glutént
tartalmazó, gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmazó gabona, tejtermék, cukor és keményítőt tartalmazó zöldség. A
paleo száműzi a feldolgozott élelmiszereket, de fogyaszthatjuk pl.: a szabadban tartott állatok húsát, friss zöldségeket,
bogyós gyümölcsöket, magvakat és kókuszolajat. Ez egy alacsony szénhidráttartalmú diéta, ami a fogyás mellett több betegség megelőzésében segítséget nyújthat pl.: szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség, Candida, reflux.
Kecskeméten, a Piramis Udvarházban 2013-ban nyílt a Paleo
Bolt, ahol többféle természetes, E mentes, alapanyagot és készterméket megkapunk a hozzáértő eladóktól. A boltban minden vevő egyénre szabott javaslatot és segítséget kap a diétához, a betegségét és gyógyszereit figyelembe véve. De nem
kell lemondani a sütimajszolás öröméről a liszt száműzése miatt, hiszen a boltban többféle lisztkeverék pl: mandulaliszt is kapható. A húsoktól elkezdve a kókusztejes finomságokon át a természetes édesítőszerekig mindent megtalál az
egészségtudatos vevő. Nyárra megérkezett a cukormentes, kókusztejből készült jégkrém is. A kész süti termékeik 100%-ban
paleók, nem tartalmaznak cukrot, glutént, tejet és mesterséges
adalékanyagot. Ezek lassan szívódnak fel, így a vércukorszint
sem hullámzik. Ha szeretnénk fogyni vagy valamilyen érzékenységünk, cukorbetegségünk van, akkor a boltban kapható termékek nagy támogatást jelenthetnek. De, ha csak egészségesen akarunk táplálkozni, akkor is jó választás ez a természetes étkezési mód, hiszen tudjuk, hogy ép testben ép lélek.
Vágsélei Csilla

KÁVÉKÜLÖNLEGESSÉG
EGY GOMBNYOMÁSRA
Vége már azoknak az időknek, amikor nem győztük kivárni a reggeli kávét. A Lavazza kapszulás kávégépek
aromazárt kávékapszulákkal dolgoznak és egy gombnyomásra, olyan réteges kávét tudunk készíteni, mint amilyet a kávézókban kapunk. A www.
kapszularendeles.hu Lavazza webáruház
már 4 éve értékesít és szállít ki országszerte Lavazza kávégépeket és kávékapszulákat. Mindezek mellett még ingyenes
Lavazza kávégép kihelyezésre is van lehetőség.
A Lavazza gépek kezelése egyszerű, gyors, kényelmes. Különböző modellekből lehet választani bármilyen igénynek megfelelően. Kétféle kapszularendszerű kávégép van, a Lavazza Espresso
Point és a Lavazza Blue. Széles kávé- és teaválaszték, valamint
forrócsokoládék, tejes italok praktikus kapszulába zárva.
A kávékapszulákban valódi magas minőségű őrölt kávé van. Az
aromazárt csomagolás garancia a tartós minőségre. A babkávé
cserjének két legismertebb fajtája az Arabica és a Robusta. Az
Arabica fajták kb. 1000-2000 m magasan teremnek meg a trópusi égöv vulkánikus talajú, hegyvidéki tájain. A Robusta kávécserjék aromái kevésbé teltek, viszont a kávécserjék is kevésbé igényesek, alacsonyabban (200-800 m) is megteremnek, több termést hoznak és koffeintartalmuk is kb. kétszer-háromszor akkora, mint az Arabica fajtáké. Kedvező áron már Nespresso kompatibilis kávékapszulák is elérhetőek széles választékban.
Minden szempontból kényelmes, időkímélő, ha a webáruházból
rendelünk. Kecskeméten a bemutatóteremben személyesen is átvehető, illetve díjmentesen kiszállítással, országosan futárszolgálaton keresztül másnap élvezhetjük Olaszország kedvenc kávéját. Kóstolja meg Ön is Itália kedvenc kávéját!
Lavazza - Kecskemét
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Kedves Olvasóink!
Előző cikkünk végén - melyben egy púpos rántottás salátaleves készítésének
praktikáit mutattuk be - tettünk Önöknek egy ígéretet. Ezen ígéretet betartva
a korábban felsorolt finom ételek egyikével ismerkedünk most meg, melyet –
nem mellékesen – a Fehér Akác Csárda
étlapjáról bármikor rendelhetnek, megkóstolhatnak.

JÉRCEMELL PARMEZÁN KÖNTÖSBEN,
PROVANSZI PARADICSOMOS PENNÉVEL
Szóban forgó ételünk könnyed, mégis laktató. Eme finom fogás ízvilága
abban a pillanatban elragad minket, ahogy a legelső falat szinte észrevétlenül elolvad a szánkban. A parmezánnal körbeölelt jércemell és a paradicsomszószos penne tészta - természetesen kellő módon elkészítve
- olyan ízharmóniát alkot, mely garantáltan magával ragadja a vendéget,
aki újra részese akar lenni az élménynek. De ha már az elkészítésnél járunk, azt hiszem ehhez elengedhetetlen egy jó recept, melyet továbbra is
séfünk, Nagy József mutat be Önöknek:
Hozzávalók 2 főre:
• 2 db jércemell (kb. 2x20 dkg) vagy csirkemell
• 10 dkg őrölt parmezán
• 1 db tojás
• 20 dkg penne tészta
• 1 dl tejszín
• 25 dkg hámozott paradicsom
• 2 dl olívaolaj
• 2 gerezd fokhagyma
• provanszi fűszerkeverék ízlés szerint
• só ízlés szerint

38.
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Elkészítési idő: 40-45 perc
Elkészítés: A csirkemelleket felszeleteljük, majd sózzuk. A tojást felverjük
a parmezánnal, illetve a tejszínnel, majd állni hagyjuk 5-10 percet, hogy
besűrűsödjön. Ezután belemártjuk a csirkemell szeleteket és forró serpenyőben, olívaolajon szépen lassan márványosra sütjük mindkét oldalát.
A paradicsommártáshoz: olívaolajon megfuttatjuk a két gerezd zúzott
fokhagymát, majd ráöntjük a hámozott paradicsomot. Ezután ízesítjük egy csipet sóval, fűszerezzük provanszi fűszerkeverékkel és 25-30
percig kis lángon főzzük. Ha besűrűsödött, akkor átpaszírozzuk vagy
botmixerrel pürésítjük. Beleforgatjuk a kifőtt penne tésztát, majd a csirkemell szeletekkel tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk hozzá:
Nagy József konyhafőnök és a Fehér Akác Csárda
Reméljük, hogy ismét egy hasznos recepttel szolgálhattunk Önöknek! Ne
feledjék, hogy a Fehér Akác Csárda Lajosmizsén sok szeretettel várja Önöket továbbra is, amennyiben szeretnék, hogy szakácsaink és felszolgálóink
vegyék le a főzés és a mosogatás terhét az Önök válláról, gondtalan falatozás élményét nyújtva. Tartsanak velünk a következő alkalommal is, mikor
egy ínycsiklandozó desszert receptjével ajándékozzuk meg Önöket!

OLIVOLÁ GELATERIA ITALIANA
- Hűs szellő a magyar nyárban

A Rákóczi úton található gelateria a kecskeméti Olivolá Locale Italiano mellett kínálja az édes
élet pillanatait. Nem véletlenül ott. Ugyanis a
fagyizó az étterem kistestvére, egyébként is széles kínálatának megszínesítője. Fagylaltok, kávék készülnek itt kiváló minőségű és mindig friss
olasz alapanyagokból.
és Otello Cattabriga, aki üzembe helyezte az első motoros fagylaltgépet,
az ókori Róma ezen izgalmas találmánya valószínűleg nem indult volna
világhódító útjára. És akkor lehet, hogy nem lenne az Olivolá Gelateria
Italiana sem. De van! Hála az ősöknek, Itália gyümölcseinek ízét, illatát,
zamatát, a lágy szellő simogatását, a tenger morajlását, a Nap örök ragyogását adjuk vendégeinknek tölcséreinkben, kelyheinkben.
Az Olivolá Gelateria Italiana egy nyugodt kis sziget Kecskeméten, a
nyüzsgő Rákóczi úti forgatagban. Egy hely, ahol mindig ragyog a Nap, és
ettől ragyogó a nap! Azt szeretnénk, ha a hozzánk betérő vendégek úgy
éreznék magukat, mint egy itáliai kisvárosban.
Egy tradicionális olasz kávé elfogyasztása közben ráhangolódni a napra,
nézelődni, beszélgetni, feltöltődni energiával... Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalnák, hogy ez nem csak egy fagyizó. Egy igazi mediterrán gelateria. Egy életérzés!
Az igazi fagylaltot Procopio dei Coltelli, a szicíliai cukrász-pék találta ki
az 1600-as évek közepén. Úgy mondják, kövér volt, s a forróságban literszám vedelte a limonádét. Történt egyszer, hogy túl sok salétromos sót
dobott a vízbe, a limonádé pedig megfagyott. A mellékállásban amatőr
bűvészként tevékenykedő mester gyorsan felvette attrakciói közé a „szilárd vizet”. Mindenkit elbűvölt vele. Olyannyira, hogy árusítani kezdte.
Ez volt a sorbet őse.
Vagy mégse? Mások szerint két firenzei mesternek, Buontalentinek és
Ruggerinek köszönhetjük ezt a mennyei finomságot, mely mindig tikkasztó hőségben boldog mosolyt csal az arcunkra. Mindegy is, melyikük
volt, ha nincs Italo Marchini, aki megalkotta a hordozható tölcsért,

Fagylaltjaink nem tartalmaznak
mesterséges színezéket, aromákat
és ízfokozókat! Glutén- és
tojásmentesek (kivéve a csokis
keksz, karamell) és minden
gyümölcsös fagyink
laktózmentes!
Hogy mitől van az, hogy
amikor megérinti a nyelvét, úgy érzi, mintha a
tenger hűs hullámai
simogatnák lágyan a bőrét?
Eláruljuk a titkot: kell hozzá
Mattia tudása, tapasztalata, és
az ő csúcs szuper fagyigépe, az
eredeti olasz (válogatott és minőségi
alapanyagok), eredeti olasz receptek,
no meg mindannyiunk szíve-lelke!
Olivolá Gelateria Italiana
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