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Kedves Olvasóink!
Ismét eltelt egy évszak, itt az ősz, itt az iskolakezdés, és természetesen itt a
Családinfó magazin is. A nyáron mi már azon dolgoztunk, hogy friss számunkba ös�szegyűjtsük Önöknek az évszakhoz kapcsolódó hasznos információkat, illetve hogy
megkönnyítsük az iskolakezdést.
Őszi számunkban megismerkednek a hűtő-fűtő klímákkal, melyek rendkívül gazdaságosak, megtudhatjuk, hogy mesélni miért jó és érdemes a gyermekeknek.
Bemutakozik a rendkívüli látványt és élményt biztosító Malom Mozi. Gyermekorvosunk segítségével betekintést kaphatunk a gyermekbetegségekbe, illetve hasznos információkat olvashatunk a mai gyerkőcökről, hiszen a világ változik, így ők is.
Olvassák és forgassák magazinunkat minél nagyobb érdeklődéssel, reméljük sok
hasznos tanácsot olvasnak benne! Mire következő számunk megjelenik addigra már
teljesen téli hangulatba öltözik a város és lelkünk. Addigra már Karácsonyra készülődünk, de akkor sem maradhat el Családinfó magazinunk, melyben az ünnepekre találnak majd hasznos tanácsokat.
Ezúton szeretnénk a legkisebbeknek és nagyobbaknak sikeres évkezdést kívánni! Reméljük ebben az évben is sikerül minél több ismeretet megszerezniük, illetve kívánjuk,
hogy a tanulás minél élménytelibb legyen! Mire legközelebb találkozunk, addigra lehet
már leesik az első hó, de Karácsony előtt keressék a Családinfó ünnepi kiadását!
a szerkesztőség nevében:
Zakar László felelős szerkesztő
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MESÉLNI JÓ
A könyvtár nem csak a magányos olvasás színtere, hanem találkozóhely is kisgyermekes családok
számára. Már a pár hetes pici babák is tagjai lehetnek a könyvtárnak, ahol közösségben fejlődhetnek. Ha már a korai gyermekkorban a mindennapok része lesz a mese, az olvasás akkor felnőtt
korban is érezhetjük pozitív hatásait. Koleszár
Mártával, a Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár Gyermekvilágának vezetőjével beszélgettünk a mesélés, olvasás előnyeiről és a könyvtárba járás közösségépítő hatásairól.
Meséljen kicsit a Könyvtárról és a Gyermekvilág részlegről!
Idén augusztus 16-án volt húsz éve, hogy új otthonába költözött a könyvtár. Az épület akadálymentes, ami a Gyermekvilág szempontjából is fontos,
hiszen babakocsival is be tudnak jönni a kismamák. Könyvtárunk mottója: Katona József Könyvtár egy életen át. Arra törekszünk, hogy a legkisebbektől egészen a nagyikig mindenki otthonra lelhessen nálunk. A Gyermekvilág rész már a néhány hetes babákat is várja, hiszen bababarát könyvtárként
lehetőség van szoptatásra és pelenkázásra is. Az itt dolgozó könyvtárosok
egy kreatív, színes csapatot alkotnak, akik nagyon szeretik a gyerekeket.
Milyen foglalkozásokkal várják a kisgyermekeseket?
Babahancurka néven tartjuk a mondókázó foglalkozásokat. Egyre több kutatási eredmény szól arról, milyen fontos a babák értelmi fejlődése szempontjából, hogy minél több inger érje őket. Ezért is tanítjuk az anyukákat mondókákra, gyermekdalokra, amikhez rögtön ajánljuk azokat a könyveket, amiket
hazavihetnek, így otthon kiterjesztett családi körben folytatódhat a mondókázás. Marék Veronika írónővel elkészítettük a Babaolvasó füzetet, amibe a család megörökítheti a kicsik első könyves élményeit. Ez a megyei könyvtárak segítségével eljut az ország minden településére. Arra törekszünk, hogy lehetőség szerint minden újszülött megkapja ezt. A három éven aluliak színes
babaolvasójeggyel, az ovisok kölyökolvasójeggyel kölcsönözhetnek.
Nehezebb körülmények között élő családokat el tudnak érni?
Nagyon fontosnak tartjuk, és törekszünk is arra, hogy elérjük azokat a családokat, ahol ingerszegény a környezet és az anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé azt, hogy fizetős programokat látogassanak. Törvény előírja,
hogy 16 éves korig a könyvtári tagság ingyenes. Tehát nincsen annak anyagi akadálya, hogy a család egy kulturált helyen töltse el szabadidejét, és ott
jól érezze magát.
Milyen előnyei vannak a könyvtári programoknak kicsi korban?
Van olyan baba, aki itt találkozik először a kortársakkal. Szocializáció szempontjából nagyon fontos, hogy egy biztonságos, idővel már megszokott környezetben találkoznak a gyerekek. A kicsik itt megtanulják, hogy milyen, ha
valamit kölcsönbe kapnak. Vigyázni kell rá, és meg kell tanulniuk visszaadni,
még ha a szívükhöz is nőtt az adott mesekönyv. Nagyon jó látni, mennyi jó
szokása alakul ki a gyerekeknek, és hogy egyre magabiztosabban mozognak
a könyvek birodalmában. A könyvtár nagyon jó terepe annak, hogy a különböző helyről jött gyerekek egymással találkozzanak.
Szervezett iskolai, óvodai programjaik vannak?
Óvodástól iskolás korig részt vehetnek a gyerekek csoportos foglalkozásokon.
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Látjuk, hogy mi érdekli a gyerekeket, és figyelünk az iskolák törekvéseire is. Megmutatjuk, hogy milyen sokféle dokumentumból lehet ismeretet
szerezni. Szeretnénk, hogy lássák a gyerekek azt, hogy egy témát milyen
komplex módon lehet megközelíteni. Népszerű közösségi játékainkhoz bárki csatlakozhat szerte az országban akár egyénileg, akár csoportosan. A
Táltospróba, a Kölyökolvasó vagy a Barátunk a természet játékok résztvevői megtanulnak közösen dolgozni, és ezt a kompetenciát még felnőttként
is tudják majd kamatoztatni.
Milyen előnyei vannak az olvasásnak, mesélésnek?
Olvasást, mesékkel való ismerkedést nagyon fontosnak tartjuk. A mesék bővítik a szókincset, fejlesztik a fantáziát. Egy gyereken látszik, ha mesélnek
neki otthon. Sok módja van a mesélésnek az élőmesétől kezdve, a felolvasásig, az együtt olvasásig. Ezek pótolhatatlan szülő-gyermek interakciók.
Mivel motiválják a gyermekeket a könyvtárlátogatásra?
A Gyermekvilág mindig várja valamivel a gyerekeket: igényes mesekönyvekkel, izgalmas történetekkel, olvasásra csábító játékokkal – és persze kulturált, hangulatos környezettel. De tartunk kortárs szerzőkkel is találkozókat. Rendszeres vendégeink a kortárs szerzők, akik könyvbemutatóval, felolvasással, irodalmi játékokkal ébresztenek kíváncsiságot alkotásaikhoz.
Mi a tapasztalat a gyermek bestseller regények, mint például a Harry
Potter utóhatásairól? Az olvasási láz ajtót nyitott más művek felé is?
Azt gondolom, hogy igen. Ezek a regények technikailag is igényelnek egy
nagyfokú olvasási tudást. Szövevényes a történet, sok a szereplő. Aki ezt
átlátja, az már nyit más könyvek felé is. A gyerekek az utóbbi időben egyre több kortárs szerzőtől olvasnak. Odáig vannak például Berg Judit Rumini
köteteiért, szeretik Helka kalandjait, Lufi történeteit, gyorsan a kisebbek
kedvence lett Panka és Csiribí vagy az Aprótörpe indiánok.
Tud ajánlani valami trükköt, amivel egy olvasástól elzárkózó gyereket
megnyerhetünk?
Nyilván minden szülő ismeri a gyerekének az érdeklődését. Ha a gyerek érdeklődéséhez illeszkedő történetet talál, akkor azzal biztosan el lehet varázsolni. Azt viszont tudni kell, hogy hol tart technikailag az olvasásban, mert
ha nem érti az adott szöveget, akkor nem is fogja élvezni. Ebben az esetben
még maradjunk a felolvasásnál, közös olvasásnál, és ez idővel el fog vezetni
az önálló olvasás szintjére.
Vágsélei Csilla

MESÉVEL HANGOLÓDNI A SULIRA
Az első évfolyam megkezdése nem egyszerű. Vannak
gyerekek, akik nagy érdeklődéssel várják a becsöngetést, és olyanok is, akiket noszogatni kell. Nekik
jó hangolódást jelenthet az első hónapban olyan
mesék felolvasása, amiben a főszereplők ugyanolyan eseményeken mennek keresztül, mint ők.
Bajzáth Mária a világ minden tájáról válogatott népmeséket az
Így megyek az iskolába című könyvéhez, ami 6-8 éveseknek ajánlott. A könyv a Népmesekincstár 3. kötete és annak mesepedagógiai módszerét az írónő dolgozta ki, aki így nyilatkozik erről a kötetről: „Olyan meséket válogattam ebbe a gyűjteménybe a világ minden tájáról, amelyek segítenek átlépni a gyerekeknek egy új életszakaszba… Mesehallgatás közben a gyerek tét nélkül tapasztalhatja
meg a jó és rossz utak különbözőségét, kikacaghatja félelmeit, belebújhat bárki és bármi
bőrébe. Miközben rengeteg információt szerez a világról, a népmese - nélkülözve az oktató szándékot - az érzelmeire hat, és évezredek tapasztalatát, tudását, örök emberi értékeket közvetít számára.”

anya, saját tapasztalataiból merített. Szíve
szerint beült volna kislánya mellé az iskolapadba, hogy segítsen neki az első időszakban, de mivel ezt nem tehette meg, megírta
a kézikönyvet erről a különleges élethelyzetről. A mű humorát Pásztohy Panka színes, vidám illusztrációi is fokozzák. A szöveg és az
illusztráció kettőse bemutatja az iskolát, de
emellett játékosan, viccesen segít a gyermekekben kialakult félelmek feloldásában is.
Vágsélei Csilla

Finy Petra Iskolások kézikönyve című műve egy humoros, kön�nyed útmutató az iskolához az újdonsült elsősöknek. Az írónő mint
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MALOM MOZI, SZÓRAKOZÁS AZ
EGÉSZ CSALÁDNAK
A premierfilmeket Kecskeméten leghamarabb a Malom Moziban leDarth Vader vagy Csubakka sem. A rajongók igazi kézzel fogható élhet megnézni csütörtökönként. A filmek választéka igen széles. Minményt kaphattak, amire még a 3D sem képes.
dig odafigyelnek arra, hogy minden korosztály megtalálja a neki való
filmet. A mozi 5 különböző nagyságú termében összesen 840 főt tudA klasszikus színházi élményre vágyóknak is kedvez a Malom Mozi, hinak fogadni. Egy-egy sikeres premierfilmre még a nagy beszen már évek óta élőben, HD minőségben közvetíti a NewAz
fogadóképesség és a többszöri vetítés ellenére is gyorYork-i Metropolitan Operaház előadásait. A régi, klassziőszi időszak kösan elfogyhatnak a jegyek. Ezért érdemes élni az
kus műfajt ötvözték a modern technikával, hogy minél
zeledtével már nem tudunk
online foglalás vagy vásárlás lehetőségével, amit
több emberhez eljusson az opera varázsa. A moziannyi időt a szabadban tölteni.
a www.malommozi.hu oldalon lehet megtenban ülő néző még több információt kap, mint az
Korábban sötétedik, ezért esti prog- Operaházban ülő amerikai. Az előadások felni. Ez hasznos, hiszen nem kell izgulni azon,
hogy jó helyet kapunk-e az utolsó pillanat- ramnak tökéletes egy családi mozizás. A iratozva vannak és a szünetekben bennfentesban. Az pedig már csak ráadás, hogy akik Malom Mozi már 2008 óta várja Kecske- ként láthatja a néző, hogy mi történik a színregisztrálják magukat az oldalon, azok
falak mögött. A Malom Mozi másik népszeméten, a Malom Bevásárlóközpont 3. emele- rű programja a Mozi Maraton. A maraton 1
a szülinapjukon és névnapjukon kupont
tén a filmrajongókat. Az aktuális mozifil- napja alatt 6 filmet lehet megnézni egy karkapnak. Ezen kívül még diák és nyugdíjas kedvezmény is igénybe vehető. Az első mek mellett mindig tudnak valami újjal szalaggal. Erre az időszakra az elmúlt hónamunkanap, vagyis a hétfő fáradalmait, peszolgálni. Egy-egy estére még operává is pok népszerű filmjeit is visszahozzák, hogy
dig 890 Ft-ért pihenheti ki egy jó 2D filmmel,
átváltozik a mozi egyik terme, ahol bőven legyen miből választani. Aki korábban le3D esetén pedig 1290 Ft-ért.
maradt egy-két filmről, az ilyenkor pótolhatja és
a New York-i Metropolitan-ben az újabb filmeket is lesz alkalma megnézni. A Moérezhetjük magunkat.
A 3D filmeket természetesen 2D-ben is élvezhetjük,
ziban iskolás csoportok részére külön előadásokat is
hiszen így is vetítésre kerülnek. A gyerekek és a felnőtszerveznek igény szerint új és régi filmekből egyaránt. A
tek örömére sok filmhez kapható mozis menü. A popcornt és a
mozi túra, pedig jó választás lehet egy-egy média óra színesítésére.
kólát kedvenc szuperhősök díszítik és akciófigura vagy egyéb relikvia
is kíséri a menüt. Ezen kívül többféle mozis ereklye vásárolható, hogy
A mozis filmnézés hangulata hamisítatlan: hatalmas vászon, térhangzás,
a néző ilyen formában is haza tudja vinni a moziban kapott élményt.
popcorn illat, pohártartós fotel. És még az anyukáknak sem kell aggódDe arra is van példa, hogy megelevenednek a filmhősök. Például a nania, hogy tele lesz a kanapé kukoricával…
gyon várt 2015-ös, decemberi Star Wars premierről nem hiányozhatott
Malom Mozi
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SPORTOS ISKOLAKEZDÉS
A cél a testmozgás megszerettetése
és az egészséges életmódra nevelés!
Valljuk be őszintén: az iskolakezdés
nem csak a gyermekek számára nehéz, hanem a szülők, sőt pedagógusok
is olykor szorongó várakozással telve várják az első csengőszót. A belső feszültség, a stressz csökkentésének egyik
legjobb módja a mozgás.
A sport a fentieken túl alkalmas közösségformálásra, az elért eredményeken keresztül jellemerősítésre, de magasabb
– válogatott szinten űzve – hazafiasságra is nevel. De ne
rohanjunk ennyire előre, hiszen kisgyermekek – óvodások,
kisiskolások – körében a sport elsősorban játék. A mozgásos játékra nagy szükség van az iskolában is, nem véletlen
az, hogy az órarendben gyakran szerepel a testnevelésóra.

darúgás, kézilabda, kosárlabda, tenisz, floorball – alapjaival, természetesen életkoruknak megfelelően, játékos formában. A Decathlon azonban nem állt itt meg! A tavalyi évben
tíz általános iskola tornaterme vagy sportpályája újult meg a
„Sportból a legtöbbet” programnak köszönhetően.
A Decathlon nem csak sportból, hanem a sportoláshoz
szükséges termékekből, eszközökből is a legtöbbet nyújtja
vásárlói számára. Az augusztus vége - szeptember eleje az
iskolába készülődés időszaka a sportáruházakban is: termékeinkkel, sporteszközeinkkel igyekszünk a feszültséggel teli
terhet levenni a vásárlóink válláról.
Bízunk benne, hogy együtt
könnyebben indul a
tanév!

Magyarországon a Decathlon áruházlánc mindent megtesz azért, hogy már a legkisebbektől
kezdve mindenkivel megszerettesse a sportot. Kidolgoztunk egy programot, amelynek egyik „célcsoportja” az óvodáskorú
gyermekek. A Decathlon által indított Sportmanó programban óvodák
pályázhattak sportszerekre
és két év alatt közel száz
óvodán keresztül mintegy hétezer kisgyerek ismerkedhetett, ismerkedhet meg
öt sportág
–
lab-

Decathlon Kecskemét
6000 Kecskemét,
Dunaföldvári út 2/b.,
06 76 801 300
Nyitva tartás:
Hétfő - szombat: 9.00-20.00
Vasárnap: 10.00-18.00.
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A gyermek egészségéhez többek között a gyerek lelkének
ápolásán keresztül vezet az út. Dr. Kiss Katalin, kecskeméti házi gyermekorvos a szakmában eltöltött 31 év alatt
ezt is mindig szem előtt tartotta. Vele beszélgettünk a mai
gyermekekről, őszi betegségekről és azok megelőzéséről.

A GYERMEK ÁPOLÁSA
SOK-SOK SZERETETTEL
• 31 év alatt sok minden változott? Mit tapasztalt, másként kell állni a
mai gyermekekhez?
Azt látom, hogy frusztráltabbak, zizegősebbek a mai gyerekek. Sok inger éri őket és ezért nyugtalanok. Nagyon sok a lelki problémával küzdő
gyerek, akik ebből fakadóan testi tüneteket produkálnak. Ezeket nevezzük pszichoszomatikus betegségeknek. A tünetek mindig megfoghatatlanok, mint a hasfájás, hányinger, gyengeség, szédülés. Van amikor rögtön rájövök, hogy lelki eredetű a baj, de időnként többedszer kell megjelenni a gyermeknek ahhoz, hogy a fizikálisan nem látható tünetek mögött meglássam a lelki eredetet. Akkor általában rákérdezek a családi háttérre. Ha megnyílnak a szülők, akkor ki lehet deríteni az okokat. A szülők is változtak, a gyerekeket jobban szabadjára engedik és a kis csecsemőjüktől sokszor a házimunkát sem tudják elvégezni. Meg kell tanulni
beosztani az időt és a gyereknek is meg kell tanulnia egyedül is játszani.
Persze úgy, hogy éreztetjük a közelségünket például: beszélünk hozzá a
másik helyiségből és énekelünk neki. A gyermeknek rengeteg figyelemre, a szülőnek türelemre van szüksége gyermekének neveléséhez. Muszáj
korlátokat szabni a gyermek nevelése kapcsán, a gyermekkel tudatni kell,
hogy mit szabad és mit nem.
• Ősszel megszaporodnak a kis páciensek? Vannak gyakori betegségek?
Igen, az ősz beköszöntével, októbertől kezdődik a nagyobb forgalom, ami
eltart április közepéig. Az influenza január végén kezdődik, ami nagyon
kemény hat hetet jelent számunkra. A zárt közösségbe kerüléskor megindul a légúti megbetegedések időszaka, a nátha, láz, torokfájás. A há-
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nyás-hasmenés, pedig egész évben jelen van. A közösségben gyorsan terjed a betegség, egymásra köhögnek, a közös tárgyakat szájba veszik.
• Tud adni tanácsot a megelőzésre?
Érdemes fertőtlenítő szappannal gyakran kezet mosni, sokat szellőztetni,
rétegesen öltöztetni. Sok időt kell szabad levegőn tölteni. Nem lehet „vitrinbe” zárni a gyerekeket, ki kell vinni őket a levegőre és ez által ellenállóbb lesz a szervezetük is. Az immunerősítésben elengedhetetlen a sport
is. Ma a gyerekek könnyebben leülnek a tv, számítógép elé. Észrevettem a körzetemben, hogy azok a gyerekek, akik legalább hetente kétszer
sportolnak, sokkal ritkábban betegek. Másik fontos pillér az étkezés. Lehetőleg sok idénygyümölcsöt, zöldséget egyenek. Így természetes formában bevihetik a szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat. Folyadék bevitelben én mindig vízpárti voltam. Próbálom a gyermekeket a vízre szoktatni, akkor is, ha eleinte nehéz. Teában vannak olyan anyagok, amik elszínezik a fogat és a cukor rárakódása a fogra folyamatos rongálást végez. A sóklinikákról nagyon jó a véleményem. A légutakba bejutó, száraz, porlasztott orvosi-só feloldja és eltávolítja a lerakódásokat, baktériumokat. Fontos tudni, hogy először erősödhetnek a tünetek, mert kijönnek
a mélyen lent lévő váladékok. Amint ezen túl van a gyerek, hosszú ideig tünetmentesség várható. Nagyon jók a tapasztalataink ezzel kapcsolatban. Évente 2x20 alkalom segít, hogy a gyermek ritkábban legyen beteg.
A megelőzésre oda kell figyelni. A sok szeretet, a gyermek lelkének ápolása nagyon fontos. Ha a gyermek lelke rendben van sokkal ellenállóbb a
betegségekkel szemben.

• Első közösségbe kerüléskor hogyan készüljünk fel a betegségekre?
A felső légúti megbetegedésekre lehet számítani, ezért, ha a gyerek már
a közösségbe kerülése előtt beteges volt, akkor felkészíthetjük vitaminokkal, immunerősítőkkel. Nehéz időszak ez a szülőnek a munkahely miatt,
ha nincs nagyszülői segítség a gyermek betegsége esetén. Mindenkinek
érdeke, hogy a gyermek egészséges maradjon. Ha megbetegszik, fontos,
hogy a szülő időben, már az első tüneteknél kezdje el a kezelést- orrszívás, gargarizálás, tüneti szerek adása, sok folyadék és sok-sok szeretet.
• Mikor forduljunk orvoshoz?
Tartós, három napnál tovább tartó láz esetén, orrváladék színesedésénél,
ugató köhögésnél, félrenyelésnél, fulladásnál, csillapíthatatlan hányás- hasmenésnél, aluszékonyságnál és amikor nem a szokott módon viselkedik a
gyermek. Csecsemők esetén kiemelem a magas lázat, elesettséget, sápadtságot, táplálhatatlanságot.
• Felhívná valamire a szülők figyelmét?
Igen. A láz és fájdalomcsillapítás, a gyerek elsődleges ellátása a szülő feladata. Sokszor tapasztalatom, hogy nem adnak a gyereknek láz esetén
lázcsillapítót és a fájdalmat sem csillapítják, pedig szükség lenne rá. Szeretném kiemelni azt is, hogy az antibiotikum csak bakteriális fertőzések
esetén hat. A szülők persze szeretnek nyomást gyakorolni az orvosra...
Tudjuk, hogy a betegségek 90% -a vírusos eredetű, amire nem hat az antibiotikum, sőt még a gyógyulást is hátráltathatja. Tudom, hogy sokszor
nem megoldható, de ha tudják, vegyék ki időben közösségből a gyereket
egy kis náthával is és kezdjék el otthon a tüneti kezelést. Sok esetben az
orvos, az antibiotikum és a szövődmény is elkerülhető, ha időben kezelik.
• Van üzenete a szülők számára?
Fontos, hogy mutassuk ki gyerekeinknek, hogy mennyire szeretjük. Vegyük ölbe, simogassuk hallgassuk meg, kérdezősködjünk a napja felől.
Érezze, hogy fontos nekünk. Ha megtehetik a szülők, maradjanak otthon
óvodás korig a gyerekkel, mert én visszamenőleg tudom, hogy ezek pótolhatatlan évek. Az a három év megalapozza a gyermek jövőjét. A gyerekek nagyon gyorsan felnőnek, önálló életet kezdenek, így érdemes a gyermekkor minden szépségét és természetesen nehézségét is megragadni és
jól megélni. A szoros családi kötelék jó példa lesz majd számára, hogy ő is
egy egészséges családot tudjon megteremteni.
Vágsélei Csilla

AZ ARCÜREGGYULLADÁS
FÁJDALOMMENTES KEZELÉSE
A kecskeméti INDISO Sóklinikát kérdeztük tevékenységéről, a fájdalommentes
„orrmosás”-ról.
• Hogyan történik az „orrmosás”? Első tíz percben beülünk az
INDISO száraz sóterápiás kezelő helyiségbe, a levegőbe jutatott
sok só segítségével fellazul a patológiai váladék az arcüregünkben. A kellemes „sózás” után a páciens hanyatt fekszik, kissé hátralógatott fejjel. Az egyik orrnyíláson néhány milliliter folyadékot
adagolunk az orrüregbe, amelyet a melléküregből ürülő váladékkal együtt a másik orrnyíláson keresztül visszaszívunk. Az orrnyílások cserélgetésével ezt az öblögetést 5-20 percen keresztül
végezzük. Ez hasonlít az otthoni orrszi-porszihoz. Sok szülő ekkor szembesül azzal a ténnyel, hogy otthon semmi sem jött a gyerek orrából, nálunk viszont rengeteg.
• Mikor érdemes az arcüreget kezelni? Garatcsorgás érzése esetén
(jele a reggeli köhögés, illetve lefekvéskor, vízszintes helyzetben),
elhúzódó, visszatérő nátha esetén, arc- és homloküreg gyulladáskor,
ha a gyermekeknél fülfájás, halláscsökkenés jelentkezik, ha savas folyadék van a dobhártya mögött, ha az orrmandulával gond van.
• Mennyire fáj a kezelés? Fájdalommentes az átmosás, amely felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt alkalmazható, nem használunk tűt a kezelés folyamán!
• Milyen betegségek kezelésére jó még ez a terápia? Többek között asztma, fulladás, köhögés, nehézlégzés, orrfolyás, megfázás, légúti allergia, légúti nyálkahártya gyulladás, mandulagyulladás, tüdőbetegség. Orvosok, akik küldenek hozzánk gyógyulni vágyókat: tüdőgyógyászok (pl.: dr. Bitay Zsuzsanna), fül-orr-gégészek (pl.: Dr.
Sántha Beáta), gyerek orvosok (pl.: Dr. Kiss Katalin, dr. Szűcs Mária,
dr. Pécsi László, dr. Nagy Magdolna, dr. Szász Katalin, dr. Földi Mária...) és gyerek pulmanológusok (pl. dr. Madar Katalin), fogorvosok.
• Hogyan kell bejelentkezni? Sóklinikánk a Kecskemét, Hosszú
u. 28. szám alatt 3 tágas, extra kényelmes sószobával és a földszinten „orrmosással” várja a gyógyulni vágyókat.
Indiso Sóklinika 06-30/542 14 18, 06-76/320-631, www.indiso.hu
www.facebook.com/Sóterápia Indiso Kecskemét
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ÉLET A CSIGABIGA
CSALÁDI NAPKÖZIBEN
Ma már nem csak a bölcsőde az egyetlen lehetőség a kisgyermekek elhelyezésére. A Családi napközi jó választás lehet a kisgyermekes családok számára, mivel sokkal rugalmasabb, mint egy
állami bölcsőde. Barátságos otthonos
hely, egy tágas kerttel rendelkező családi ház, ahol a kisgyermekek önfeledten
játszhatnak egy biztonságos, szeretetteljes környezetben. A Csigabiga Családi Napközi Petőfivárosban várja 20 hetes kortól 3 éves korig a kicsiket.
Jó megoldás lehet a családi napközi azon családok számára, ahol nincs nagyszülői segítség, vagy ahol az édesanya ismét
munkába szeretne állni. A kis létszám lehetővé teszi a családias
hangulat mellett az egyéni bánásmódot, illetve az egy-egy gyermekre jutó több figyelmet. A beszoktatás is többnyire könnyebben zajlik. Érdemes megfontolni, hogy az állami bölcsöde vagy
óvoda előtt a gyermek egy ideig családi napközibe járjon.
A Csigabiga Családi Napközit gyerekek minden hétköznap, de
akár alkalomszerűen is látogathatják. Félnapos egész napos ellátás, de akár néhány órás gyermekfelügyelet is választható. Ősztől tavaszig a szabad játék mellett zenés, mondókázós, hangszeres, valamint kreatív fejlesztő foglalkozásokkal szinesítik a kicsik minden napi tevékenyégét. Lehetőség van játékos angol foglalkozásra is. Kéthavonta egyszer házhoz jön egy bábművész is.
Nyáron a foglalkozások szünetelnek. Napi 4 étkezésre van lehetőség. Az ételeket minden nap helyben készítik el, figyelembe
véve a korosztálynak megfelelő étkezési követelményeket. Mindezt házias ízekkel, a gyermekek ízlését szem előtt tartva biztosítják. Ételallergiás gyermek étkeztetése is megoldható.
A Csigabiga Családi Napköziben a kicsik ismerkedhetnek és barátkozhatnak egymással, egy kicsi közösség tagjai lehetnek és
mindemellett teljesen otthonosan érezhetik magukat.
Vinczéné Borsos Katalin

tban!
ozdula
m
n
e
d
y - min
Élmén
Információ:
Nagy Zsuzsa
+ 3 6 7 0 5 7 6 65 6 4
Dance for Art
Táncegyesület,
60 0 0 K e c s k e m é t ,
P e t ő f i S . u . 9.

TÁNC - SIKERÉLMÉNY
A tánc egy önkifejezési forma, ami felszabadít, magabiztossá tesz. Sok jó testi-lelki hozadéka van. Érdemes már óvodás korban táncórára vinni a kicsit. A
Dance for Art Tánc - stúdió már 3,5 éves
kortól várja azokat, akik valami pluszt
szeretnének az életükbe. Felső korhatár
nincsen, a család bármely tagja táncolhat. A lényeg, hogy mindenki élvezze, és akkor a zene életre kel…
Hét év alatt igazi közösséggé nőtte ki magát a Dance for Art,
ahol ennek a nagy családnak nem csak a táncosok a tagjai, hanem
a szülők is. Farkas Vera táncoktató elmondta, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy családias, otthonos hangulatot teremtsenek.
Különböző korosztályok, különböző csoportokban tanulhatnak klasszikus-és jazz balettet, show táncot, hip hopot, modern,
standard és latin táncokat. A felnőttek számára társastánc oktatásra van lehetőség. Emellett nagyon népszerű még a Zumba
fitness is. A kisebbeket először a táncelőkészítő gimnasztika
órára invitálják, ahol játékos formában javítják a mozgáskoordinációt, a testtartást, a ritmusérzéket. Minél kisebb korban kezdik el a táncot, annál több mindent tudnak befogadni. Akár versenyekre is eljuthatnak, amire minden évben vannak sikeres példák az iskolán belül. Az fő cél, hogy a gyerekek iskola után kikapcsolódhassanak, de a tehetségekkel is külön foglalkoznak,
akiknek segítenek abban, hogy akár profiként folytassák tovább.
Fontos náluk, hogy mindenki úgy élje meg az órákat, fellépéseket, hogy sikere van. Hiszen ezek a sikerélmények megnövelik a
gyerekek önbizalmát, amit az iskolában is kamatoztathatnak.
Az iskola félévzáró műsorokkal szokott készülni, ahol a gyerekek
bemutathatják, hogy mit tanultak. Ezek az előadások közös, kreatív munkával, narrációval, tánccal, jelmezekkel igazi táncszínházi produkciók. A fellépésre való felkészülés megtanítja a gyerekeket a csapatmunkára, az egymásra figyelésre. Az iskola célkitűzése az, hogy a tánc pozitív hozadéka legyen az életnek és mindenkit meg tudjanak erősíteni abban, hogy nem szabad feladni.
Vágsélei Csilla
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KÖLYÖKPARK, AHOL
A GYEREK FEJLŐDHET
A Malom 4. emeletén van egy olyan
birodalom a gyermekek számára,
ahol igazán jól érezhetik magukat, és mindemellett még a mozgáskoordinációjuk is fejlődik. A
lurkók itt belevethetik magukat
a labdatengerbe, és igazi kis kalandorokká válhatnak.
A Kölyökpark nem egy egyszerű játszóház, hanem mozgás és képességfejlesztő centrum. Minden eleme mögött tudatosság rejlik. Az akadályok kikerülése fejleszti a
gyermek mozgás koordinációját. De a ritmus és egyensúlyérzéket is javítja a Kölyökparkos kalandozás. A váltó lábas lépcsőzés
segít összehangolni a jobb és bal agyféltekét, ami a későbbiekben
az írástanulásnál fontos szerepet játszik. A koordinációs problémák kiszűrése is alkalmas ez a terület. Nagyon lényeges, hogy
időben felismerésre kerüljön a koordinációs probléma vagy egy
járás tanulási folyamatnak az elhagyása. Ha a gyermek fejlődéséből például kimarad a kúszás, akkora az iskolás időszakban tanulási nehézségekkel járhat. A diszgráfia, diszlexia kialakulásáért is
ilyen kimaradt fejlődési szakaszok a felelősek. A meglévő koordinációs problémák orvosolásában is nagy segítséget nyújt egy kölyökparkos kalandozás. A tartós fogyatékkal élő gyermekek, pedig kedvezményesen tudnak játszani, nekik elég csak az első fél
órát kifizetni, és addig maradnak, ameddig csak jól esik.
A Kölyökparkban 10 éves korig várják a gyerekeket. 1 éves kor
alatt ingyenes, és 3 éves korig szülői felügyelettel használható.
A pici babáknak van egy külön kialakított kuckó, ahol asztali játékok és csepphinta is várja őket. Szülővel együtt a nagy játékrendszerbe is bemehetnek. Van lehetőség szülinapozással egybekötött játékra is és óvódás-iskolás csoportok fogadására.
A gyerekek a biztonságos, szivacsokkal borított területen teljesen
elengedhetik magukat, akár egy szülői bevásárlás idejére vagy egy
fél napra is. A szülő pedig biztos lehet abban, hogy a gyermek jó
helyen van, jól érzi magát és még pozitív hatások is érik.
Vágsélei Csilla

ANGOL NYELVI KÖRNYEZET AZ ANGYALKERTBEN
Az angol nyelvtudás ma már elengedhetetlen. De az intézményesített iskolai nyelvoktatás nem mindig éri el
azt a célt, hogy a gyerek önbizalommal használja az idegen nyelvet. Köztudott, hogy a nyelvtanulás a mindennapos nyelvi környezetben megy a
legjobban.
Az Angyalkert Magánóvodának célkitűzése, hogy az
elballagó kicsik úgy kerüljenek az iskolába, mintha kétnyelvű
családban nőttek volna fel. 2013 óta a belváros szívében, egy
gyönyörű polgári házban, modern felszerelésekkel várja azokat a kicsiket, akiknek a szüleik szeretnék, hogy a gyermekük
megkapja a kellő figyelmet. A 15 fős csoportok ideálisak, minden gyerekkel kiemelten tudnak foglalkozni, elég nagy ahhoz a
létszám, hogy megtanulja a kicsi a közösséghez való alkalmazkodást.
A gyerekek itt nem unatkoznak, hiszen minden héten van torna, jóga és tánc. Az egészség megőrzésében az óvoda saját
sószobájának gyakori látogatása segít. Az ovi nyári táborain az
óvodás tagok, pedig alanyi jogon részt vehetnek. A nyelvvel kiemelten foglalkoznak, és a napi koncentrált angol foglalkozás
csak ráadás az egész napos nyelvi környezet mellett. A gyermekek mindent hallanak magyarul és angolul is, ahol mindennapos rutinba szinte észrevétlenül épül be a nyelv. A foglalkozások alatt a játékos mondókák, énekek azok, amikkel mélyítik
a tudást. Szeptembertől egy több évig angol óvodában dolgozó
óvónő fog foglalkozni a gyerekekkel, aki a nyári tábor alkalmával már megismertette a gyermekekkel a lelkes angol mentalitást is. Ez a mentalitás az, amit az ovi is képvisel: Lelkesen dicsérni a gyerekeket, hiszen szükségük van a pozitív visszajelzésre, hogy önbizalmuk legyen. Az óvoda minden évben megrendezi az angol Halloween Day-t.
Az Angyalkertben egy olyan önbizalmat és ismeretet kapnak
a kicsik, amellyel az iskolakezdés megkönnyíthető és a további
élet is megalapozható.
Vágsélei Csilla
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NYUGDÍJ ELŐTAKARÉKOSSÁG
Szerencsére, egyre több helyről kapnak az
emberek információt az öngondoskodás,
ezen belül is a nyugdíj előtakarékosság
fontosságáról.
Ennek a megtakarítási formának az előnyei:
• Tanácsadói támogatás
• Rendszeres megtakarításra ösztönzés
• Biztosítási védelem
• Hűségbónuszok
• Váratlan élethelyzetekre megoldást kínáló kiegészítő
biztosítások

Miért is került az utóbbi években ez előtérbe?

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

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

egészség

A KONTAKTLENCSÉKRŐL
kérdések - válaszok
Hány éves kortól lehet kontaktlencsét viselni?
Általában 16 év felett, de vannak fiatalabb kontaktlencse viselők is,
akik sportolnak, táncolnak… illetve napi szinten olyan tevékenységet folytatnak, amelyben a szemüveg akadályt jelenthet. Ilyenkor a
kontaktológus szülői felügyelet mellett és gyakori kontroll ellenőrzéssel adhat kontaktlencsét.
Milyen látásproblémát lehet kontaktlencsével korrigálni?
Szinte már minden látáshibára készítenek kontaktlencsét. Rövidlátóknak
mínuszos, távollátóknak pluszos, az összetett dioptriával rendelkezőknek
(asztigmiásoknak) cylinderes vagy más néven tórikus kontaktlencséket,
akár magas cylinder dioptriákkal is.

A legmodernebb és legegészségesebb lencsék a napi eldobható kontaktlencsék. A legjobb, hogy nem igényelnek ápolást, mindig friss érzetet,
kényelmet, komfortot biztosítanak. A strandolás, fürdőzés szabadságát
sem kell megvonnod magadtól. Utazásod során sem foglal nagy helyet.
Oda viszed, és ott használod ahol csak akarod. Remek választás lehet akkor is, ha csak alkalomszerűen szeretnél lencsét viselni. A havi és két hetes kihordású kontaktlencsék korszerű változatai a szilikon-hidrogél
alapanyagúak. Nagyszerű látásélményt biztosítanak viselőik számára, kényelmesek és nagy mennyiségű oxigénnel látják el a szemedet, amely a
nap vége felé is fehér és üde marad. Ezek a lencsék ápolást igényelnek
minden nap. Az ápolószer típusát szintén a kontaktológusod fogja meghatározni és megtanítja, hogyan és mit tegyél a nap végén lencséiddel.

Milyen kontaktlencse lesz nekem jó?
Mindig a vizsgálat és az igények mérlegelése dönti el. A kontaktológus
szakember a vizsgálat során feltérképezi a szem anatómiai adatait, adottságait, megállapítja a kontaktlencse dioptriáit. Számos kérdést fog feltenni azzal kapcsolatosan, hogy hol és mennyi ideig szeretnéd viselni a lencséket, allergiás vagy-e valamire stb. Mindent figyelembe véve a legalkalmasabb kontaktlencse típust fogja neked ajánlani.

Kell-e használnom műkönnyet?
Erről szintén a kontaktológusod fog dönteni. Ha a vizsgálat eredménye
azt mutatja, hogy szárazabb a szemed, vagy az egésznapodat monitor
előtt töltöd, biztosan javasolni fogja neked, hogy a kontaktlencse viselése
komfortos és zavartalan legyen a számodra.
Remélem tudtam segíteni!
Ordasiné Horváth Mária, Optometrista, Kontaktológus - Pencz Optika
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BACH-VIRÁGTERÁPIA
ÉRZELMI GYÓGYÍTÁS
Az egészséget test, lélek és szellem
harmóniája, valamint az egészséges
érzelmek jelentik. Ezt a harmóniát érhetjük el az eredeti Bach-virágterápiával, mely közel 100 éve működő emocionális gyógyítás.
Az újszülött kortól az öreg korig és a várandósság időszakában is ajánlott. A 38 virágeszenciából
álló rendszert kidolgozó Dr. Edward Bach orvos hitte, hogy
a lelkiállapot szerepet játszik a betegségek kialakulásában, gyógyulásban. A Bach-virágterápia hatékonysága abban rejlik, hogy
az eszenciák magas frekvenciájú gyógyító rezgése kiegyensúlyozó hatást gyakorol a kibillent érzelmi állapotokra.
Fontos, hogy személyre szabott eszencia-keveréket fogyasszunk,
mivel az az egyénre és nem a betegségre, vagy a tünetekre fejti
ki hatását. Szakemberrel való beszélgetés alapján állítható össze a
megfelelő eszencia-keverék. Ajánlott például kimerültség, fóbiák,
depresszió, alvászavar, gyász, magány, önértékelési problémák esetében. Gyermekek számára például beilleszkedési nehézségek, tanulási zavarok, félénkség, túlzott aktivitás esetében. Emellett a kismamáknak is kiváló segítség a nyugtalanság, fáradtság, megszüntetésére. Bach doktor kifejlesztette még a Rescue (elsősegély) keveréket, amely a mindennapi élet érzelmi kihívásaiban segít: vizsgák, állásinterjúk, temetés, szorongás, idegesség. A Bach-virágterápia hatásosan alkalmazható orvosi kezelésekkel, más terápiákkal
együtt is. Mellékhatásai nincsenek és allergiások is használhatják.
Kecskeméten, Szabadi Lilla Ibolya 2007 óta alkalmazza a Bach-virágterápiát. Az angol Dr. Bach-Központ által regisztrált nemzetközi professzionális terapeutává képezte ki magát. Munkáját néhány elismert kecskeméti orvos is támogatja.
„Saját megtapasztalásaimon keresztül adom át a Bach-virágterápia
nyújtotta segítséget. Ezáltal tudom, hogy mindig van megoldás az
élet nehéz időszakaiban. A problémamegoldó beszélgetések által
segítek felismerni a valódi okot és annak megoldását is.”
Szabadi Lilla Ibolya

JÓGA TESTNEK, LÉLEKNEK
A jóga olyan mozgásforma, ami az egész
testet megmozgatja és a lelket is edzi.
Célja, hogy a test és lélek harmóniájával megteremtse a teljes egyensúlyt.
A jógának több jótékony egészségügyi hatása van, fiatal és idős korban is bátran végezhető. A belvárosban idén megnyitott Ramadasa Yoga
többféle óratípussal és profi oktatókkal várja azokat, akik kipróbálnák ezt a
mozgásformát.
A jóga javítja a testtartást, egyensúlyérzéket, erősíti az izomzatot
és jó hatással van a gerincoszlopra, ami által a teljes test hajlékonyabbá és egyre rugalmasabbá válik. Kutatások bizonyítják, hogy
a jóga javítja az életminőséget, oldja a stresszt, segít az álmatlanságon, a depresszión, bizonyos hát- és derékfájáson, csökkenti a
vérnyomást, fittebbé és erősebbé tesz. Sérülések utáni rehabilitációs mozgásformának is nagyon jó, természetesen orvosi egyeztetést nem helyettesítve, de kiegészítve az orvosi kezelést. Mint
mindenben, itt is fontos a rendszeresség. Nem csak nőknek, hanem férfiaknak is ajánlják és bármilyen életkorban elkezdhető.
Sportolóknak kiegészítő mozgásformának, izomlazítás és -nyújtás miatt is tökéletes.
A Ramadasa Yoga gerincterápiás órája az ülőmunkát végzőknek
ajánlott. A kismama jóga óvatosan mozgatja meg a várandósság
alatt folyamatosan változó testet, segít ellazulni és ráhangolja a
mamát a pocakban lakó picire. A baba-mama jóga a szülés utáni
6. héttől ajánlott a gyermek két éves koráig, hogy anya és gyermeke játékosan összeszokjon, és együtt éljék át a mozgás örömét.
A senior jóga az idősebbek kímélőbb mozgása, de rehabilitációként bárkinek hasznos lehet. A dinamikus jóga minden mozdulatot a légzéssel kapcsol össze, ezáltal igazi relaxációt jelent, hiszen
a figyelmet a mozgásra és a légzésre irányítja.
Sebők-Vakulya Gizella, a stúdió megálmodója és egyik oktatója szeretettel vár mindenkit, aki érdeklődik a 6-7 ezer éves mozgásforma
iránt, ami gyógyítja a testet, építi a lelket és nyugtatja az elmét.
Ramadasa Yoga
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Kedves Gyerekek!
Lassan itt van az ősz újra, itt a levélgyűjtögetés ideje. Ahogy a képen
is látjátok a kisfiú elhagyta a leveles kosarát, így most nem tud segíteni szüleinek. Ti viszont tudtok neki segíteni azzal, hogy megtaláljátok
a kosárhoz vezető utat. Amennyiben sikerült megtalálni az utat, úgy
küldjétek be szerkesztőségünkbe a jó megoldást, cserébe a kisfiú családi mozibelépőket sorol ki a segítők között:
Beküldési határidő: 2016.10.01.
Címünk: Családinfó Szerkesztősége 6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.
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FALUSI CUKRÁSZAT,
A HAGYOMÁNYOS
ÍZEK VILÁGA!

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍZEK
NAGYKŐRÖSÖN
A lekvárfőzésnél minden a jó alapanyagokon múlik. Cukor nélkül is készíthetjük őket, de ha mindenképpen
szeretnénk édesíteni, akkor használjunk inkább nyírfacukrot. Jó
tudni, hogy a cukros lekvár hamarabb besűrűsödik, mint a cukormentes változat. A dzsem
abban különbözik a lekvártól, hogy darabos gyümölcsök is
vannak benne.
A Nagykőrösi Konzerv Kft. 2013 őszén kezdte meg működését
Nagykőrösön a régi konzervgyár területén. A lakosság és a környékben élők nagy örömmel fogadták a helyben készülő, finom,
hazai ízeket.
Minden készítményükben a hagyományőrzés a fő szempont.
Gyártanak sárgabarack, szilva és sütésálló lekvárokat, dzsemeket, amelyek nagymamáink házi főzésű lekvárjainak ízét idézik.
Vannak kifejezetten répacukor mentesek is. Előállítanak befőtteket, zöldségből-, és gyümölcs készült nektárokat, savanyúságokat és nyári időszakban paradicsomlét.
Az egészséges reform életmódba beilleszthető termékeket is készítenek: zöldség-, és gyümölcs sűrítményeket, zöldség krémeket, például: padlizsánkrém, zellerkrém, babkrém és gombás
pestot.
Konyhák részére vállalják zöldségek tisztítását. Az alapanyagokat lehetőleg helyi termelőktől szerzik be, ezzel is támogatni kívánják a nagykőrösi gazdákat.
Céljuk a mai piaci körülmények között is minőségi, hagyományos magyar termékek előállítása. A vásárlók nagy örömére folyamatosan bővül termékkínálatuk.
Bálint Zoltán
Nagykőrösi Konzerv Kft.
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A gyerekek imádják a süteményt. Sok
felnőtt sem tud ellenállni egy gusztusos, szépen feldíszített tortaszeletnek.
Az édességek jó kedvre derítenek, kellemes hangulatot varázsolnak egy családi, baráti összejövetelre. Mindenki
megtalálhatja a kedvencét: csokis, túrós, gyümölcsös, krémes vagy kekszes, végtelen számú lehetőség létezik. Ha a sütési kedvünk nincs
arányban a sütemények iránti
rajongásunkkal, látogassunk el
egy cukrászatba.
Falusi Béla négy éves kora óta készült a cukrász szakmára, édesapjától látta a mintát. A mesterséget a városszerte ismert cukrász, Fodor Pista bácsi testvérétől, Fodor Mihály szakoktatótól
tanulta. Mesterétől kapott útravalója: „Bélám, ha egyszer önálló leszel, olyan süteményeket csinálj, amit te is szívesen megennél. Alakíts ki egy olyan ízvilágot és minőséget, amin semmilyen körülmények között nem változtatsz, amire idővel rámondják: ezek a Falusi ízei! - meglátod, lesznek majd bőséggel visszajáró vevőid.”
Mit ad Isten, lettek is! Igaz, negyven évet kellett várnia, hogy a
gyermekkori álom valósággá váljon. Családi házukat alakítoták
át feleségével, hogy létrehozzák saját cukrászüzemüket. Ennek
már hét éve. Hagyományos módszerekkel, természetes alapanyagok felhasználásával készítik süteményeiket.
Egyedi igényeket is kielégítenek, legyen szó családi, baráti ünnepi alkalmakról vagy esküvőkről. Torta és süteményrendelést személyesen és telefonon vesznek fel, hétfő kivételével. Érdemes
megkóstolni a kézműves finomságokat! Érezhető a különbség!
Falusi Béla, Falusi Cukrászat, Kecskemét

HARCSAPAPRIKÁS
KAPROS-TÚRÓS CSUSZÁVAL
Éttermünk, a kecskeméti Szélmalom Csárda Magyarország
egyetlen szélmalom csárdája.
Az épület 1973-ban épült, kimondottan vendéglátás céljára. A benne található malomszerkezet 190 éves, a Tiszasasi
szélmalom lebontásakor teljes egészében átszállításra és
beépítésre került. A különleges hangulatú malomépületben az igazi hagyományos,
magyaros ízek mellett kímélő ételekkel is várjuk kedves
vendégeinket.

Egyik különleges halételünk, a Harcsapaprikás kapros-túrós csuszával receptjét megosztjuk Önökkel:
HOZZÁVALÓK 4 FŐRE:

• 80 dkg szürke harcsafilé
• 1 L halalaplé vagy 1L víz 6db halkockával felforralva
• 20 dkg túró
• 50 dkg házi csuszatészta
• 2 dl tejföl
• Kapor
• Liszt a habaráshoz

ELKÉSZÍTÉS:
A tésztát sós, forró vízben ¾-re főzzük, majd leszűrjük, csepegtetjük, végül összekeverjük a túróval és a tejföl felével. Beletesszük a friss, finomra
vágott kaprot. Hőálló jénai tálba halmozzuk és 20 perc alatt 200 fokos sütőben pirosra sütjük.
Eközben az alaplében felforraljuk a kockára vágott harcsafilét és pár
percig főzzük. Majd a lisztből és a maradék tejfölből habarást készítünk, amivel besűrítjük a paprikást.
A sütőből kivett csuszát mélyebb tányérra halmozzuk, mellé rakjuk a
paprikást. Végül tejföllel meglocsoljuk, kaporlevéllel díszítjük.
Jó étvágyat kíván az elkészített ételhez a Szélmalom Csárda személyzete!
Ajánljuk, hogy éttermünkben is kóstolják meg ezt az ízletes halételt és
válogassanak kínálatunkból. Javasoljuk, míg megrendelt ételüket várják, tekintsék meg a padlástérben található régi malomszerkezetet is.
Pál Andor konyhafőnök
Családinfó Magazin | 2016. szeptember
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FRISS KÓKUSZTEJ AZ
EGÉSZSÉGÉRT
Manapság egyre többen küzdenek különböző ételallergiákkal és cukorbetegséggel.
Nekik nagyon meg kell válogatniuk azt,
hogy mit egyenek, milyen alapanyagból főzzenek. Az élelmiszer vásárláskor végig kell
nézniük az összetevőket. Ezek
igencsak nehezítik a mindennapi életet.
Ezért is érdemes kifejezetten olyan boltban vásárolniuk, ahol biztos, hogy „minden mentes” termékeket találnak. A Paleo Bolt
széles választékot kínál ezekből. A tejallergiában szenvedőknek
és az egészséges életmódot követőknek jó hír, hogy megérkeztek a boltba a Vegital magtej készítő automatái. Ezek az automaták 30 perc alatt készítenek növényi italt gabonákból, kókuszreszelékből, vagy krémlevest friss gyümölcsből. Kényelmes, gyors
és az elkészült mandula vagy kókusztej helyettesíti a tejet, ami
egy nagyon jó alternatíva az allergiások és a paleo életmódot követők számára is.
Az automatával friss, házi kókusztejet az alábbi alapanyagokból
készíthetünk:
15 dkg kókuszreszelék
2 evőkanál kókuszolaj
5 dkg eritrit vagy nyírfacukor
1 csipet só
Nincs más dolgunk, mint beletenni a hozzávalókat a gépbe és
megnyomni egy gombot. Fél óra múlva, pedig már ihatjuk is az
egészséges kókusztejet. És biztosak lehetünk abban, hogy italunk
nem tartalmaz tartósítószert, finomított cukrot és állagjavítószert.
A paleo étkezés jó választás lehet az ételallergiások és más különböző betegségekben szenvedők számára is. A paleoban nincs
helye a gluténnak, tejtermékeknek, a feldolgozott élelmiszereknek és a cukornak. Viszont előtérbe kerülnek friss zöldségek,
magvak és a szabadban tartott állatok húsai. A Paleo Boltban
minden vevő egyénre szabott javaslatot és segítséget kap a diétájához a betegségeit és a gyógyszereit figyelembe véve.
Vágsélei Csilla

CSOKOLÁDÉS EGÉSZSÉG
Az ősz közeledtével hajlamosak vagyunk
otthon begubózni. Meleg otthonunkban
leülünk a tévé elé, és persze előkerül a csoki. A esős időben a csokoládé endorfin termelése boldogságérzettel tölt el. De oda kell figyelnünk a mértékletességre és a
minőségre. Ma már olyan gyógynövényeket tartalmazó csokoládét
is választhatunk az Upper Bars
termékcsaládból, ami jótékony
hatással van az egészségünkre.
Engel Károly elmondta, hogy a teljesen magyar kezekben
lévő cégük már 1999 óta gyárt édességet és 3 éve jött az ötlet,
hogy megvalósítsák mindenki álmát: az egészséges csokoládét. A legkedveltebb édességet mindenki szívesen fogyasztja, ezért volt érdemes az eddigi bűnös élvezetnek titulált csokit gyógynövényekkel dúsítani és gyümölcsökkel ízesíteni. Az
UpperBars csokijait az egészség jegyében, büntetlenül lehet
majszolni.
Ezek a csokoládék természetes összetevőkből állnak, nem tartalmaznak tartósítószert, színezéket és GMO mentesek. Legalább 70%-os kakaótartalmúak és kókuszcukorral édesítették őket vagy teljesen cukormentesek. A cukorbetegek mellett a gluténérzékenyekre is gondoltak, hiszen nekik is készülnek termékek. Vannak olyan csokoládék, amelyek beilleszthetőek a paleo étrendbe is. A termékcsalád fejlesztésében élelmiszermérnök, orvos és dietetikus is részt vesz, ami garantálja a
szakértelmet.
Az UpperBars termékcsaládot, eddig csak bio és paleo boltokban lehetett kapni, de ősztől a kecskeméti, Izsáki úton lévő
Szil-Coop áruházban is megtalálható lesz. Országosan, pedig
hamarosan egy patikalánc és bolthálózatok is forgalmazni fogják a termékcsaládot, hogy minél több ember kóstolhassa az
egészséges csokit.
Vágsélei Csilla
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TRADÍCIÓ ÉS KORUNK
IGÉNYEI TALÁLKOZÁSA
48 Étterem egy igazi ékszerdoboz
Kecskemét belvárosában. Az eklektikus stílusban felújított régi
polgári épület tökéletesen adja
vissza az 1848-as szellemiséget
úgy, hogy különlegessége mellett, a hangulatos kerttel együtt
családias bájt is sugároz.
Az étterem kialakítása az ételekkel is összhangban van. A régi
korok berendezési stílusa mögött a legmodernebb konyha rejlik, a hagyományos ételek pedig új megvilágításba kerülnek tányérunkon. Az ételek minőségért Varga Károly, többszörös olimpiai és világbajnok mesterszakács felel, aki két konyhaművészeti
artisztikai könyv után most egy szakácskönyvet készül kiadni. A
séfet Dél-Magyarország legmodernebb konyhatechnológiája és
egy fiatal, precíz csapat segíti a 48 konyhájának vezetésében. A
napi alapanyag beszerzést személyesen a tulajdonos intézi, hogy
mindig a legfrissebb hozzávalókból készülhessen az étel. Varga
Károlynak nagyon fontos, hogy tradicionális magyar ételeket vonultassanak fel új köntösben. A régi ételeket korunk emberéhez
alakítják, újabb ízekkel párosítják. Az alapanyagokat is a régióból szerzik be, helyi kistermelőktől.
Gyakori borvacsoráikhoz csak magyar, még kevésbé ismert, kiváló minőségű borokat használnak. Az étterem szívügye ezeknek a boroknak a megismertetése, támogatása. A tematikus borvacsorák ételeibe belefőzik az aktuálisan kóstolt bort az igazi
harmóniáért. Késő ősztől már vadételekkel párosítják a borokat
és mindig évszakhoz mérten alakítják az étlap ajánlatait.
A finom, különleges ételeket, borokat hétvégén zenés estek és
ebédek egészítik ki, hogy igazi ellazulást jelentsen az étterem
meglátogatása. A gyermekeket gyermekmenüvel és játszótérrel
várják. A 48 színhelye lehet romantikus vacsoráknak, családi ebédeknek és céges rendezvényeknek egyaránt. Az étterem szem
előtt tartja azt a célkitűzését, hogy kényelmes, gyönyörű környezetben valami különlegeset adjon az ide látogató vendégeknek.
Vágsélei Csilla

NAGYANYÁINK ÍZEI
A BELVÁROSBAN
A mai rohanó világban a hétköznapokban ebédelni is alig van időnk.
Az ebédre viszont szükségünk
van, hogy bírjuk erővel a nap
hátralévő részét is. A Rákóczi
Gyorsétkezde a belváros szívében
várja azokat, akik gyorsan, igazán
házias ízekre vágynak.
A Rákóczi Gyorsétkezdét Hegedűsné Nagy Ilona tulajdonos 33 éves vendéglátós tapasztalattal üzemelteti már 10
éve. Borozó és étterem is működik egymás mellett, hogy minél
szélesebb réteget tudjanak kiszolgálni. Az étterem már reggeltől látogatható és hideg-meleg ételek egyaránt választhatóak.
A 40 -féle ételből mindenki talál magának megfelelőt. A levestől, a főételen át a desszertig mindent készítenek, hogy igazán
tartalmas legyen az ebéd. A házias pörköltek, főzelékek, sültek, saláták és különböző köretek mellett az édességek egyediek. Például a madártej, a rizsfelfújt és a túrógombóc visszaidézi a Rákóczi Gyorsétkezde elődjének, a Maragréta Tejbárnak
az ízeit. Az Gyorsétkezde ételeiben visszaköszön nagyanyáink
ízvilága. A kínálat naponta változik és figyelembe veszik az étlap kialakításában az aznapi időjárást és az igényeket is. A vegetáriánusokra is gondoltak, ők is tudnak válogatni a húsmentes ételek közül.
A Gyorsétkezde rendezvények színhelye is lehet. 30 - 50 főig
vállalnak például névnapi, szülinapi, de akár kisebb esküvői
ebédeket, vacsorákat is. Ha valaki viszont otthon ünnepelne
meg egy jeles eseményt és nincs ideje a főzéssel, mosogatással
bajlódni, akkor elvitelre is rendelhet hideg és sültes tálat. Így
még a háziasszony is gond nélkül ünnepelhet.
A Rákóczi Gyorsétkezde a megszokott házias ízekre törekszik,
hogy a fárasztó munkanapokon egy ebéd ideig mindenki otthon
érezhesse magát. A borozó, pedig szombat esténként élő zenével
várja azokat, akik a heti feszültséget egy jó tánccal vezetnék le
Rákóczi Gyorsétkezde Kecskemét, Rákóczi út 3.
Családinfó Magazin | 2016. szeptember
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Az ősszel együtt a fűtési szezon
is lassan beköszönt. Sokaknak
ez egy problémás időszak a korszerűtlen, elavult fűtési rendszerek miatt, melyek amellett,
hogy nem adnak elég meleget
még a pénztárcát sem kímélik.
A H&H klíma két különböző
hőszivattyús megoldással is tud
szolgálni azoknak, akik szeretnének korszerű, a jövőbe mutató, költségkímélő fűtési rendszert használni otthonukban.

H&H KLÍMA: A FŰTÉSBEN IS SEGÍT
A Sinclair hőszivattyús, inverteres klímája fűt és hűt is. A fűtési üzemmódban a klíma a szabadban lévő levegő energiatartalmának egy részét
juttatja be a lakásba. Ez a klíma akár -30 cº-os külső hőmérséklet esetén is
be tudja fűteni a lakást. Így az egész fűtési szezonban használható. Nagy
előnye ennek a klímának, hogy az első 10 perc alatt képes maximális hőmérsékletű levegőt fújni, vagyis sokkal gyorsabban befűt, mint a központi fűtés. Lokális fűtést valósíthatunk meg vele. Kb: 30-50 m2-es lakások
teljes fűtése kiváltható a Sinclair hőszivattyús klímával. Gazdaságos is, hiszen 1 KW elektromos áram felhasználásával 4-5 KW hűtés és fűtésenergiát tud előállítani. H tarifával üzemeltethető, amely kedvezményes díjszabásaival 8000 Ft-ra redukálhatjuk 30-40m-es lakásunk havi fűtési díját.
Illetve ez már okos, wifis készülék, melyet mobiltelefonos applikációval a
távolból is irányíthatunk. Már hazaérkezésünk előtt megfelelő hőmérsékletűre állíthatjuk lakásunkat. Távoli üdülőnket, pedig képes folyamatos
temperálással 8 cº-on tartani. Mivel plazmaion szűrővel rendelkezik, a
pollenszűrés miatt az asztmásoknak, allergiásoknak különösen jó választás lehet. Karbantartása évente kétszer szükséges, fűtési és hűtési szezon
előtt egyszer-egyszer.
A H&H geotermikus hőszivattyúk gyártásával, forgalmazásával és telepítésével is foglalkozik. Ez a fajta fűtési rendszer nagy teljesítményt nyújt,
ezért nagy kertes házak teljes fűtésére alkalmas és H tarifával üzemeltet-
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hető. A geotermikus hőszivattyú környezetbarát, megújuló energiaforrás,
hiszen a kútvízből nyeri ki a hőt. Üzemeltetéséhez két fúrott kút szükséges: egy felhozó és egy nyelő. A hőszivattyú a víz hőjét használja fel fűtési energiaként, amit egy hőcserélőn átforgatva minden káros anyag kibocsátás nélkül juttat vissza a talajba. Hatékony, mert télen is azonos hőmérsékletű víz jön fel, így folyamatos hőleadást tud nyújtani. A külső hőmérséklet nem befolyásolja a fűtési energiát. A geotermikus hőszivat�tyúval padlófűtés és radiátoros fűtés is megvalósítható. Befektetési költsége nem nagy, hiszen nincs szükség talajszondák lefúrására. Kényelmes,
mert digitális termosztáton beállítható a hőfok, amit akár napszakokra lebontva is programozhatunk. Karbantartása évente egyszer szükséges. Új
családi ház építésénél érdemes már ezt a technológiát választani, hiszen
hosszú távra ez a leggazdaságosabb megoldás. Napelemmel való kombináció esetén, pedig teljesen külön lehet válni a szolgáltatóktól.
A cég ingyenes helyszíni felmérést végez, hogy az ügyféllel egyeztetve
a neki legjobb fűtési-hűtési rendszert tudják kiválasztani. Figyelembe veszik az igényeket és a helyszín nagyságát is, hogy a leggazdaságosabb
megoldást találják meg. A H&H-nál minden típusú lakáshoz vagy házhoz van megfelelő hűtési-fűtési rendszer és elérhetőek náluk a legújabb
technológiák, amelyek már a jövő felé mutatnak.
H&H Klíma
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LAKÁSBIZTOSÍTÁS FONTOSSÁGA,
HOGY NE VESZÍTSEN MILLIÓKAT!
Egyre több az árvíz, a villámcsapás, földrengés
vagy az orkánerejű szél. Bármilyen természeti
csapás ér minket, az első dolog, amit ilyenkor
tehetünk a természet erőinek elvonulása után,
hogy mentjük, ami még menthető.
Ezután a dolog nehezebb része következik, hiszen a tönkrement értékeket pótolnunk kell: helyre kell állítani a lakásunkat, újra be kell szerezni az ingóságainkat. Vannak, akiknek ez könnyebben megy, vannak, akiknek pedig nagy nehézséget, sokszor a lehetetlent
jelenti. Ami mindenképpen eszünkbe fog jutni,
az a lakásbiztosítás. Ha van, akkor azért, mert
a biztosítótársaság segíteni fog, hogy rendezzük a kárunkat, ha nincs, akkor pedig azért.
Ebben a helyzetben gondolunk bele, men�nyire jelentéktelen dolog az a havi sokszor
1000-2000 forint, ami a lakásbiztosítás díja
lett volna.
Mikor megvesszük álmaink lakását,
vagy felépítjük azt a házat, ahol az életünket szeretnénk leélni, nem az a legelső
gondolatunk, hogy a lakásbiztosítás meg legyen kötve. Pedig ez a legfontosabb. Gondoljunk
csak arra, hogy az időjárás egyre inkább kiszámíthatatlan, nem beszélve az emberi gonoszságról. Épp
ezért fontos, hogy lakásunk mindig biztosítva legyen.
A lakásbiztosítás az európai országok nagy részében már kötelező. Mielőtt megkötnénk a szerződést, érdemes néhány biztosítótársaságnál árajánlatot kérni, hisz az összegben elég nagyok lehetnek az eltérések. A
lakásbiztosítási csomagok is nagyon eltérőek lehetnek a társaságoknál.
Míg néhol csak tűz, víz és földrengés után fizetnek, addig a másik társaságnál a betörés- és lopáskár ugyanúgy benne van, mint a rongálás. Vannak olyan csomagok is, amik nem csak a lakást fedezik, hanem a benne lévő javakat is. Ez is nagyon fontos lehet, mert például egy tűz, vihar
vagy árvíz esetén nem csak a lakás károsodik, hanem a benne lévő búto-
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rok vagy elektronikai cikkek is tönkremehetnek. Erre is jó az olyan csomag, ami mindent tartalmaz. Ha valamilyen kár ér bennünket, akkor az
a legfontosabb, hogy minél előbb – ha egy mód van rá, 24 órán belül – jelentsük be a kárt, és a kártérítési igényünket nyújtsuk be ahhoz a társasághoz, ahol a lakásbiztosítás kötve volt. Nagyon sokféle papírt fognak kérni tőlünk, ezen ne lepődjünk meg. Jó, ha fotót is tudunk készíteni a minket ért kárról. Kárfelmérőt fognak kiküldeni hozzánk, aki majd
eldönti, hogy jogos-e az általunk kért kártérítés. A kártérítési kérelmezőlapra csak olyasmit írjunk föl, ami tényleg károsodott, mert ha a biztosító rájön, hogy csalni akarunk, akkor a jogos kártérítést is megvonhatják, nem beszélve arról, hogy még eljárást is indíthatnak ellenünk.
A biztosítással nem rendelkező emberek egy-egy
káresemény bekövetkezésekor kapnak a fejükhöz, mennyire jól jönne most az anyagi segítség, mennyire nem sok az a havi pár forint
otthonunk biztonságáért. A statisztikai adatok alapján a magyarországi ingatlanok 72 százaléka rendelkezik lakásbiztosítással. Arányaiban és nemzetközi viszonylatban sem mondható
rossznak ez az szám, ami viszont elkeserítő, hogy
sajnos pont azok az emberek nem kötnek biztosítást, akik a veszélyesebbnek mondható területeken
élnek. Gondoljuk át, havonta mire, mennyit költünk,
mennyire fontosak ezek a dolgok. Tegyük a mérleg
másik oldalára otthonunkat. Úgy gondolom, sok esetben
sokkal feleslegesebb dolgokra sokkal többet költünk, mint egy lakásbiztosítás, miközben a káresemény kockázata mindig a fejünk felett lebeg.
Azt kell megértenünk, hogy a jól megválasztott lakásbiztosítás nem fölöslegesen kidobott pénz, hanem egy olyan védőháló, amit csak akkor veszünk
észre, hogy milyen jó, ha van, ha már megtörtént a probléma. Mivelhogy
egyre inkább változik a világ, egyre több természeti katasztrófa történik, ha
valami kár éri az otthonunkat, a lakásbiztosítás az, ami megadhatja azt a lehetőséget, hogy újra tudjuk kezdeni az életünket. Kössük meg, hogy nyugodtak lehessünk még abban az esetben is, ha valami probléma történne.
Panoráma Ingatlaniroda és Hitelközpont

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
SEGÍTSÉGGEL
Nap, mint nap sok mindent veszünk
rutinszerűen: élelmiszert, ruházatot, sportszereket, stb. Viszont életünk során ingatlant kevés esetben
árulunk és/vagy vásárolunk.
Nemcsak a megfelelő lakás
kiválasztása nehézkes feladat,
de maga a vásárlás folyamata is
szakértelmet igényel. A megfelelő ár
kialkudása, vagy a jogi kötelezettségek
és eljárások útvesztője embert próbáló,
de megfelelő szakember segítségével
örömteli és könnyű eljárás lesz.
Magánszemélyként sem bonyolult feladat ingatlanhirdetést feltölteni az ismert honlapok valamelyikére, vagy újságban megjeleníteni. Az ezután történő feladatok azonban megterhelőek lehetnek. Záporozó telefonok, az ingatlan bemutatása az érdeklődőknek, mind-mind időt és energiát vesz el az eladótól.
Egy ingatlaniroda segítségével ezeket az érdeklődőket egy személyes beszélgetés során a szakképzett ingatlan értékesítő minősíteni tudja, így csak olyan vevőjelölteknek mutatja meg az ingatlant, aki tud és szeretne is vásárolni, illetve a mutatott ingatlan valóban szóba jöhet neki. Ezzel a vevő és eladó idejét egyaránt kíméli. Az ingatlan tanácsadó a megfelelő ár elérésén túl,
figyel az adás-vétel során lehetséges felmerülő buktatók és nehézségek kiküszöbölésére, védve ezzel mindkét fél érdekeit, hiszen egy tehermentesítés vagy teljesíthetetlen birtokbaadás miatt sikertelen lehet az értékesítés. Ráadásul irodánkban profi hiteltanácsadók ingyenesen segítik a feleket több banki ajánlat közül a legmegfelelőbb kiválasztásában.
A SMART Ingatlan értékesítői otthon vannak a városban, ismerik ügyfeleiket, és minden nap azon dolgoznak, hogy minden
ügyfelük megtalálja otthonát.
SMART Ingatlan Iroda, Kecskemét, Jókai u. 5. +36 76 955 177
kecskemet.jokai@smartingatlan.hu | smartingatlan.hu

AZ ÚJ NEM MINDIG JOBB
Ma már szinte mindenhol lehet laptopot kapni. Nagy áruházak, amelyeknek nem a számítástechnika a
profiljuk sok akciós gépet kínálnak. De nem tudnak olyan
ügyfélközpontú segítséget
nyújtani, mint egy kisebb
számítástechnikai bolt.
A kecskeméti MI Számítástechnika és Szerviz tulajdonosa fontosnak tartja felmérni a vevők igényét és az alapján ajánlani a nekik
legmegfelelőbb gépet. Az új notebookok mellett üzleti kategóriájú, külföldi laptopok felvásárlására és eladására specializálódtak.
Laptop vagy asztali gép vásárlásánál figyelembe kell venni, hogy
mire szeretnénk használni a gépet. Egy olcsó laptop internetezésre elég lehet, de ha már játszani, vagy képet szerkeszteni szeretnénk, akkor lefagyhat. Hosszú távra kell gondolkodni. A MI számítástechnikánál olyan komoly üzleti szériás gépeket találhatunk,
amelyek minden igényt ki tudnak elégíteni az eredeti ár töredékéért. A használt szóról először mindenkinek az online, magánszemély által árult laptopok jutnak eszébe. Ezeket a gépeket kb 6-8
év után adják el és már nem bizonyulnak jó választásnak. A MI
számítástechnika ezzel szemben Hollandiából, Angliából és Svédországból hoz be olyan 3-5 éves laptopokat, amelyeket nagy világcégeknél használtak. Hollandiában nem azért selejtezik le a gépeket, mert rosszak, hanem mert épphogy csak lejárt a garancia és
megtehetik. Államuk támogatja is ezeknek a gépeknek a lecserélését és eladását más országba. Még fél éves garanciát is vállalnak a
használt gépre, amivel az MI vásárlói cseregaranciaként élhetnek.
Ezeket a gépeket nem használták le, és gyakran frissítették. Olyan
több százezer forintos üzleti szériás gépek, amelyeket itthoni fizetésből eredeti áron nem lehetne megvenni. Így 3-4 évesen is
sokkal többet tudnak, mint az egyszerű, lakossági gépek. Emellett
kialakításuk miatt strapabíróbbak is.
Az MI Számítástechnika a különböző szervizeléseknél is figyel
az ügyfélre. Ha valamit nem éri meg megjavítani, akkor azt megmondják és ajánlanak alternatívát.
Vágsélei Csilla
Családinfó Magazin | 2016. szeptember
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Soha nem érzi igazán
kipihentnek magát?
Nehezére esik az ébredés?
Ébredés után fájdalmai vannak?
Egészségünk, vitalitásunk megőrzése érdekében a megfelelő, pihentető alvásnak legalább olyan fontos szerepe van, mint az egészséges étkezésnek. Az, hogy alvásunk mennyire pihentető, számos dologtól függ:
stressz, szobahőmérséklet, külső ingerek, zajok... és természetesen az
ágyunk kényelme. Ágyunk akkor igazán tökéletes, ha igazodik hozzánk.
Különböztessünk meg
3 alapvető matrac típust:

VÁLASSZA A LEGINKÁBB
ÖNHÖZ ILLŐ MATRACOT!

1. Bonellrugós matracok: Az összekapcsolt bonell rugózat lényege, hogy
sorba rendezett acélhuzalból készült
tölcsér alakú rugók alsó és felső végeit csavarrugókkal kötik egymáshoz.
A bonellrugós matracok kellően rugalmasak, tartósak, remek a súlyelosztásuk. A tölcséres kialakítás megakadályozza az egymással szomszédos rugótagok súrlódását, így nem nyikorog, deformálódik. Szabadabb
mozgást tesz lehetővé oldalirányba, ezáltal a terhelési pontokhoz jobban illeszkedik. A bonell rugók keresztirányban spirálrugókkal vannak összefűzve, emiatt nagyobb felületen és egyenletesen
oszlik el a súly. Egy 160x200 cm-es
matracban hozzávetőlegesen 400-420
bonellrugó található.
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2. Táskarugós matracok: A táskarugós, más néven zsákrugós matracok
a hagyományos bonell rugós matracok továbbfejlesztett változata. A táskarugós matracokban majdnem dupla annyi rugótest van, mint a bonell
rugós matracokban. A zsákrugós matracok nagyfokú pontelasztikusságának köszönhetően jobban tudják követni a test vonalait, mint a hagyományos bonell
rugós matracok, a súlyelosztásuk is hatékonyabb. Minden rugótest egy különálló tasakba van varrva, függetlenül mozognak, így igazodnak a test vonalaihoz. Mivel a rugótestek között nincs érintkezés, ezért a
kopásából adódó problémák is kiküszöbölhetők.

Családinfó Magazin | 2016. szeptember

3. Hideghab és kókuszmatracok: A hideghab és kókuszmatracok típusaiban
inkább a keményebb és merevebb matracok a jellemzők. A kókusz réteg szerepe a tartás és az alátámasztás. A kókuszon lévő hideghab réteg vastagságával szabályozható a matrac keménysége. A kókusz biztosítja a matrac merevségét, viszont ha a kókusz réteget több felé választjuk, a vékonyabb rétegek közötti hideghab hozzáadásával jobb ergonómiai vonalkövetést tesz lehetővé. Jellemző a memóriahab felhasználása is. A memóriahab
nyomáselnyelő és kimagasló vonalkövetési tulajdonsággal rendelkezik. A krónikus hát- és derékfájásban szenvedőknek enyhülhetnek a fájdalmaik, ha keményebb típusú matracon alszanak.

A MEGFELELŐ PADLÓTÍPUS KIVÁLASZTÁSA
A padló nagyban meghatározza otthonunk hangulatát. Különböző helyiségekbe, különböző megoldásokat választhatunk. Mindenkinek más az ízlése,
más számára az otthonos. A pihe-puha padlószőnyegtől a parkettán át a PVC-ig rengeteg féle melegburkolat közül választhatunk a kecskeméti Parketta Áruházban.

A 20 éves tapasztalattal rendelkező Parketta Áruház Kecskeméten és Szolnokon is segíti a vásárlókat. A cég az évek alatt folyamatosan bővült, hogy a vásárlók teljes körű és készletű kiszolgálást kapjanak. A ház minden zugának melegburkolását meg tudják oldani készletükből. Hatalmas előny, hogy nem kell előre rendelni, hiszen az 1000 m2-es áruház raktárkészletén a választék nagy mennyiségben megtalálható. Készletükben különböző magas minőségű parketták, padlófajták, laminált padlók, PVC-ék, szőnyegpadlók és az ehhez tartozó kiegészítők kaptak helyet. De hogyan válasszunk ennyiféle burkolat közül?

A Parketta Áruház a kertes ház tulajdonosoknak annyiból is szerencsés választás, hogy még kerítésléceket is tudnak vásárolni. Ezek akácfából készült, nyers, különböző formájú lécek, amiket felületkezeléssel,
lakkozással házunk stílusához alakíthatunk.
Az áruházban teljes körű tájékoztatást kapunk a hozzáértő eladóktól a
melegburkolás minden oldaláról. Az összes kiegészítőt, szegélyt, alátétet, ragasztót és padlóápolószert megkapjuk a kiválasztott termékhez.
A méretre vágás helyben megoldott. Ha, pedig kivitelezőt keresünk,
akkor sem kell messzire menni, hiszen az áruház által ajánlott szakemberek garanciával együtt végzik el a munkát.
Vágsélei Csilla Sára

A nappaliban sokan szeretik a fa vagy fahatású anyagokat, a parkettát, svédpadlót vagy a laminált padlót. Ha valaki a keményfából készült padlókat szereti, akkor a svédpadló jó választás. Ez egy nagyméretű, hajópadló szerű, csaphornyos parketta, amely teljes keresztmetszetében keményfa. Van neki egy régies hatása, múltidéző hangulata, a megfelelő bútorokkal kombinálva nagyon különlegessé tudja tenni a nappalinkat. Választhatunk kezeletlent, vagy kezeltet, esetleg vörös tölgyből készültet is, attól függően, hogy a bútorainkhoz melyik illik. De sokan a szalagparketta mellett döntenek, hiszen gyorsan lerakható, időtálló, felújítható.
A laminált padlók manapság nagyon divatosak, hiszen nagy választékban kaphatók, olcsóbbak és könnyen lerakhatóak. A Parketta Áruházban 200 különböző laminált padlóból választhatunk. Bár nem kemény
fából készülnek, de ha vastagabb, jó minőségűt veszünk, akkor hosszú
ideig dísze lehet otthonunknak. Az Áruház 7 mm-től 12 mm vastagságig árul 31, 32, 33 felületi erősségű laminált padlókat. Vásárlásnál az
erősségre, terhelhetőségre is oda kell figyelni.
A vizes helyiségekhez jó választás lehet egy kőmintás PVC, amire 5 év
garanciát kapunk, de akár 10 évet is kibír. Ha valaki fapárti, akkor már
laminált padlóból is választhat olyat, amely direkt konyhába vagy fürdőszobába lett gyártva. Megjelent egy új generáció, ami hazánkban is
egyre jobban terjed, és fürdőszobákban is használható. Ez a vinyl padló, ami egy erős fahatású, műanyag padló.
A gyerekszobába érdemes lehet egy meleg padlószőnyeget választani, hogy a kicsi a padlón is játszhasson anélkül, hogy felfázna. Ide ajánlott egy könnyen tisztítható darabot venni, mert a gyerekszobában bármi megtörténhet.
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JOGSISZERZÉS
AKÁR ISKOLA
MELLETT

a Kobela autósiskolánál

Az őszi időszak egyet jelent az oktatás megkezdésével, ezért nincs dömping a jogsiszerzésben. Így az oktatók is sokkal több szabad időponttal rendelkeznek.
Érdemes minél előbb elkezdeni az oktatást, hogy az
új évbe már négy keréken gurulhasson át a gyerek. A
Kobela autós-motoros iskolában, kéthetente indulnak képzések, hogy senki se maradhasson le.
Az iskolakezdés legelején már ajánlott a KRESZ elkezdése, így könnyebben
vissza lehet szokni az iskolapadba. 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.

tékben 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.

A Kobela autósiskola a tantermi órákat az iskola rendjéhez igazítja. Így
bátran lehet jelentkezni hozzájuk ősszel is. Ha valaki még több rugalmasságot szeretne, mert nincs ideje a délutáni szakkörök mellett KRESZ-re
járni, akkor választhatja az e-learning-et, 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. A laptop segítségével bárhol, bármikor tanulhatóak a közlekedési szabályok. A tanulásra szánt időt, így mindenki magának oszthatja be, iskola mellett tökéletes. Ha a tananyagon belül a gyerek elvégezte a
teljesítendő modulokat, akkor mehet a vizsgára.

A Kobela gépjárművei 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. Illetve Kecskeméten egyedül nála
van lehetőség nyergesvontatón tanulni és vizsgázni. Lajosmizsén Kobela
Zsoltnál, a Dózsa György u. 138 szám alatt is lehet jelentkezni tanfolyamra.
Tel: 20/9495-487. Illetve bárki tud bérelni gépkocsi szimulátort is

Ősszel az iskola beindulásával nagyobb a forgalom, ettől néhányan megijedhetnek. De hosszútávon kifizetődő a fokozott forgalomban gyakorolni
az autóvezetést. Ha valaki már a tanulás ideje alatt megtapasztalja a forgalmat, akkor a későbbiekben bármilyen helyzettel meg tud birkózni. Az
esős és később télies időszak ugyancsak nehéz autóvezetés szempontjából, de hasznosabb is. A Kobela oktatói 24 éves tapasztalattal teljes mér-
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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. A nyáron gyűjtött pénzt ősszel már be is lehet fektetni egy jogsiba.
De nagy segítség ezeknek a diákoknak a részletfizetés is, ami szintén járható út a Kobelánál.
Az őszi, esős időjárási viszonyok olyan felkészültséget és magabiztosságot adnak egy új vezetőnek, ami később az egyedüli vezetésnél megtérül.
Vágsélei Csilla

ŐSSZEL IS KERÉKPÁRON!
Itt az ősz, itt a suliba járás ideje, ezzel egy időben sok gyermek szülővel,
vagy épp nélkül indul iskolába, majd haza. Szülőként mire figyeljünk, ha
velünk közlekedik a gyermek, vagy ha egyedül indítjuk útnak.
Általánosan jellemző az, hogy sokan úgy indulnak el a kerékpárral, hogy
az alapvető dolgok hiányoznak róla. A jogszabályok alapvetően a következő szükséges felszerelést írják elő:
• e gy megfelelő kormányberendezés, mellyel irányítani tudjuk a kétkerekűt, illetve nem akadályozza és befolyásolja a kerékpár más részeinek
működését;
• e lőírják, hogy szükséges két fékberendezés, melyek egymástól függetlenül működnek, az egyiknek az első, a másiknak pedig a hátsó kerékre
kell hatással lennie. Ezeknek mind száraz, mind nedves időben el kell
hogy lássák funkciójukat;
• s zükséges egy ún. hangjelző berendezés, mely csengőhangot kiadni, tehát szükséges egy csengő felszerelése a kerékpárra;
• a mi a lámpákat illeti: előre egy fehér, hátra pedig a jogszabály szerint
egy kadmiumsárga lámpa szükséges, melyek tiszta időben legalább 150
méterre ellátszanak;
• természetesen a láthatóság is rendkívül fontos: szükséges egy hátra pirost fényt adó, sötétben, illetve tiszta időben legalább 150 méterről is
látható látható helyzetjelző;
• e mellett előre egy fehér, hátra pedig egy vagy kettő piros fényvisszaverő szükséges, ezeket szimmetrikusan kell elhelyezni, és nem lehetnek
háromszög alakúak;
• további láthatósági kiegészítőnek legalább az első kerékre szükséges két darab, egy átmérő menten elhelyezett borostyánsárga színű
mindkét oldalról látható oldalsó fényvisszaverő, ezeket hétköznapi nevén macskaszemnek, vagy küllőprizmának hívják. A jogszabály előírja, hogy ezek helyett alkalmazhatunk fehér fényvisszaverő körgyűrű felületet is a kerékpántok közvetlen közelében, vagy az előírásoknak megfelelő a gumiabroncsokon. De ne feledjük, inkább több ilyen
látatósági eszköz legyen kerékpárunkon, hiszen így saját és mások
biztonságát is óvhatjuk és segítségével baleseteket kerülhetünk el.

Gyakoriak a láthatatlanság miatti balesetek. Nem használnak lámpát, láthatósági mellényt. Sokan azzal védekeznek, hogy a lámpákat azonnal lelopják a kerékpárról, már pár száz forintért lehet olyan berendezéseket
kapni, melyeket néhány másodperc alatt el lehet távolítani kerékpárunkról. Ezek igazán nem foglalnak túl sok helyet sem a zsebünkben, sem a
táskákban. És ne feledjük testi épségünk sokkal fontosabb annál, mint
hogy ne használjunk láthatósági eszközöket! Vonatkozik ez a láthatósági
mellényre, hihetetlenül sokat számít ez is. Ne csak külterületen használjuk
ezt, hanem belterületen is érdemes, az előbbin haladva azonban kötelező!
Iskolakezdés idején sok baleset származik abból, hogy a szülők és gyermekek egymás mellett haladnak az úton. A gyermek a patkához közelebb,
a szülő pedig a felezővonalhoz eső részen. Szeretnék ezzel elkerülni a baleseteket, azonban gyakran ebből következik a baj. A gyermek nem megfelelő rutinnal eleshet az útpadkán, a szülőt pedig a nem megfelelően betartott oldaltávolság miatt sodorhatják el. Érdemesebb magunk előtt tudni a
gyermeket, azonban ennek a módnak is vannak rizikós tényezői, de talán
ez a közlekedési forma járhat a legkevesebb kockázattal. Rengeteg baleset
következik még a járdán való közlekedésből, amennyiben megtehetjük ezt
se tegyük! Szintén nagyon balesetveszélyes, ha a gyalogátkelő helyen nem
szállunk le a kerékpárról, hanem áthajtunk. Ne feledjük, hogy a gyalogosok mellett mi biciklisek vagyunk a legvédtelenebb részvevői a közlekedésnek, ha baleset történik, szinte biztos, hogy megsérülünk.
Bár nem kötelező, de mindenképp érdemes a gyerekeknek és saját magunknak is védőfelszerelést vásárolni. A kisebbeket a térd- és könyökvédő megóvhatja a csonttörésektől, ami a legkevésbé sem szerencsés évkezdés idején. Bukósisakot minden korosztály számára érdemes viselni, hiszen súlyos fejsérülésektől óvhat meg minket használata.
Végezetül ne feledjük: ne azért tartsuk be a szabályokat, mert azok tiltanak valamit és büntetéssel járhatnak, hanem azért, hogy elkerüljük a baleseteket. Mindegy hogy milyen járművel közlekedünk, kölcsönösen vigyázzunk egymásra! Tartsuk szem előtt, hogy a kerékpárosok, gyalogosok abszolút védtelenek a kasznival rendelkező járművekkel szemben,
sokkal súlyosabb sérüléseket szenvedhetnek egy-egy baleset esetén!
Ha bármi kérdésünk merülne fel, ne legyünk restek felkeresni az adott
rendőrkapitányságot, vagy közlekedési szakértőt, ők szívesen válaszolnak kérdéseinkre.
tp
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ŐSZ A KERTBEN
A konténeres növények térhódításával bármikor ültethetünk (fagymentes
időszakban) növényeket a kertünkbe. A KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészete ezért egész évben folyamatosan nyitva tart, és nem csak dísznövényeket, de a kertészkedéshez szükséges egyéb kellékeket (zsákos föld, műtrágya, szarvasmarhatrágya, cserepek, virághagymák, tápoldatok, szakkönyvek stb.) is kínál.
Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy a fő ültetési időszak mégis csak az ősz. Egy hosszúra nyúló őszön új ültetésű növényeinknek elegendő idő áll rendelkezésre a begyökeresedéshez, s ezáltal
kellőképpen megerősödve nézhetnek a következő vegetációs időszak sokszor hektikus időjárása elé.
Mit ültessünk ősszel?
Ilyenkor kell ültetnünk a tavasszal virágzó hagymásokat, mint a tulipán, nárcisz, jácint, császárkorona.
A földlabdás növények számára is ez a legkedvezőbb időszak. Faiskolánkban nagyméretű örökzöldeket:
tujákat, hamisciprusokat, borókákat, babérmeggyeket kínálunk. S hogy miért jó a földlabdás növény?
Mert ilyenkor szinte „kész” növényt vásárolunk. Mérete, fejlettsége révén azonnal meghatározó elemei
lehetnek kertünknek. Néhány szoliter, nagyméretű földlabdás növénnyel azonnal látványos hatást érhetünk el. Ha szeretnénk megakadályozni a betekintést az udvarunkba, ültessünk nagyméretű tujákat sövényként, s máris kizártuk a kíváncsi tekinteteket. A földlabdás növények nevelése szabadföldi kiültetésben történik. Korszerű földlabdázó gépünk a növény nagyságának megfelelő méretű labdával emeli ki azt a talajból. A labdát jutaszövettel borítják. Nagy növények esetében drótkosárral is rögzítik a
labdát. Ültetéskor ezeket nem kell eltávolítani, csak a drótot kell a növény törzsénél elvágni, amikor az
már ültető gödörben, a helyén van. Az alapos tömörítés, öntözés elengedhetetlen.
Lombhullás után faiskolánk gyümölcsfákat, bogyós gyümölcsöket és
díszfákat is kínál szabad
gyökérrel. A szabadgyökerű növények ültetése nagyobb odafigyelést igényel:
cserjék esetében 40x40cmes, míg fáknál 1mx1m-es ültető gödör javasolt. Az aljára
teríthetünk komposztot, szerves trágyát. Fontos, hogy a trágya és a gyökér közé termőtalaj kerüljön, ezzel megakadályozva a gyökér károsodását. Vigyázzunk, hogy a gyökerek a szállítás
és az ültetés előtti tárolás során ne
száradjanak ki! A koronát metsszük
vissza, a vastagabb gyökerek végén frissítsük a metszést! A gyökeresedést mycorrhiza gomba alkalmazásával segíthetjük, faiskolánkban tasakos kiszerelésben kapható. Ültetést követően
itt is fontos az alapos beöntözés.
De nem feledkezhetünk el a konténeres növényekről ősszel sem, hiszen
a legszélesebb kínálatot ezekből találjuk. Mindezeken felül a Juniperus
Parkerdészet az őszi szezonra számos újdonsággal is készült. Érdemes tehát kilátogatni és válogatni több ezres kínálatunkból, és szakembereink
segítségével megkeresni az Ön számára legmegfelelőbb növényeket.
Juniperus Parkerdészet

28.

Családinfó Magazin | 2016. szeptember

Egyre többen költöznek külterületre, kertes házba. Ilyen helyen ideális felnevelni a gyerekeket.
A kicsik élvezhetik a nagy területet, futkározhatnak. De manapság már a kisiskolásoknak
is szüksége van a szupergyors internetre egyegy házihoz, arról nem is beszélve, hogy a napi
ügyek intézéséhez is elengedhetetlen az internet.
Külterületre viszont nem egyszerű jó internet
szolgáltatót találni. A kecskeméti Deltakon Kft.
viszont pont erre szakosodott. Sőt már net-tvtelefon csomagot is lehet náluk igényelni.

GYORS INTERNET A SULIKEZDÉSRE
KÜLTERÜLETEN IS
A vállalkozás 1996 óta működik, jelenlegi fő profiljuk a mikrohullámú,
vezeték nélküli internet, amelyet Kecskemét 50 km-es vonzáskörzetében szolgáltatnak. Már 3000 helyen vannak jelen a tanyavilágban. Nem
kell félni az ügyfélnek a lefedettségtől, mint a mobilinternetnél, hiszen a
Deltakon házhoz viszi a netet, ami helyben garantálja a fizetett sávszélességet. Az antennával egybeépített vevőberendezést az ingatlan legmagasabb pontjára helyezik fel és a jelet egy kábel segítségével juttatják be
a házba. A házon belül kábelen vagy Wi-Fi-n keresztül is használhatja az
internetet az ügyfél. Előny még náluk, hogy igény szerint azonos fel és
letöltési sebességet is tudnak adni. Sok tanyán működik kamerarendszer
riasztóval és ha ehhez internet is társul, úgy bármikor, rá lehet pillantani
a kamerák képére, így megbizonyosodva a biztonságról.
Az ügyfelek igénye hívta életre azt az ötletet, hogy tv-t és telefont is szolgáltasson a cég, amit kedvezményesen, csomagban is meg tudnak rendelni. A csomag előnye, hogy mindent egy számlán kezelnek. Nem kell több
szolgáltatót és csekket külön-külön intézni. A tv szolgáltatáshoz „lapos”
tv esetén nincs szükség külön vevőegységre így nem kell két távirányítót
használni, ami idősebbeknek mindenképpen könnyebbség, de kényelem
szempontjából minden korosztálynak előny. Pár száz forintos díj ellenében társkártyák is igényelhetőek, hogy második-harmadik készüléken is
élvezhesse a család az adást és természetesen régebbi készülékekbe is beköthető. Többféle csomagból lehet választani és akár 58 csatornát is néz-

het az ügyfél. A telefon internetalapú, ami a legkedvezményesebb percdíjú telefonszolgáltatás, ha például külföldre szeretnénk telefonálni, de az
is nagy előny hogy előfizetőik ingyen beszélhetnek egymással. A csomagot magunk alakíthatjuk igényünk vagy pénztárcánk szerint, melyen bármikor változtathatunk.
A Sulinet Internet akció keretein belül most a belépési és bekötési díj is
ingyenes. A Deltakon nagyon figyel az ügyfélközpontúságra. Honlapjukat is úgy alakították ki, hogy minél könnyebben el lehessen rajta igazodni és minden információt megtaláljon az ügyfél. Ügyfélszolgálatuk a hét
minden napján elérhető, de azokra is gondoltak, akik csak este érnek rá
ügyeket intézni. Online bármikor kezdeményezhetjük a díjcsomagunk
váltását. Hírleveleikben minden ügyfelet értesítenek az újabb kedvezményes ajánlatokról. Az ügyfélszolgálati munkatársak több nyelven beszélnek, amire nagy szükség van, hiszen egyre több külföldi költözik térségünk tanyavilágába, akik az otthoniakkal csak gyors internetalapú szolgáltatásokkal tudják tartani a kapcsolatot.
Ha valaki elköltözne, az sem jelent problémát, hiszen a Deltakon az 50kmes körzeten belül az ügyfél után viszi a szolgáltatást. A cég célkitűzése,
hogy Észak-Bács-Kiskun megye legnagyobb helyi szolgáltatójaként ellássa
a városon kívül élő lakosságot is szupergyors, korlátlan internettel.
Vágsélei Csilla
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LEGYEN DIVATOS
A CIPŐJE IS!
Lehet egy cipő egyszerre divatos, egyedi és kényelmes? Sokunkban felmerült
már ez a kérdés. A válaszunk
határozottan igen!

A

hideg idő beköszöntével egyre kevesebb
szín van a természetben, szürkébbé válnak napjaink. Ne hagyjuk, hogy ez befolyásolja a közérzetünket, hangulatunkat javíthatjuk, ha élénk színekbe öltözünk. Idén ősszel a cipők terén is
hódítanak a színek. A klasszikus fekete mellett a kék, a barna, a
szürke és a bordó változatok a legtrendibbek, a férfi cipők terén
is. A gyermekcipőknél eddig is kedveltek voltak a vidám árnyalatokban pompázó darabok.
A Szivárvány Divat Cipőbolt már 26 éve, nagy szakértelemmel
várja a kedves vásárlókat. Az üzlet vezetője, Sántáné Marton
Erika lapunknak elmondta, hogy a bőrcipő mindig jó és kifizetődő döntés. A kényelmes, minőségi cipő az évek során meghálálja
a befektetést. Számukra a legfontosabb, hogy a vevő megelégedve térjen vissza hozzájuk.
2013 óta a nagy érdeklődésre való tekintettel létrehozták a weboldalukhoz tartozó webshopot, ahonnan kényelmesen, otthonról is tudnak vásárolni az emberek. Nagyon odafigyelnek rá,
hogy az érdeklődő mindig az aktuális bolti készletet lássa az
interneten keresztül. A széles kínálatban megtalálhatók a hazai gyártók mellett, német világmárkák, olasz, spanyol, lengyel,
szlovák gyárak bőrcipői is. Sőt a férfi cipők 90 százalékát Lengyelországban gyártatják.
Egészségkártya elfogadóhelyként gyógylábbelik, gyógyászati segédeszköznek minősülő cipők is szerepelnek a kínálatukban.
Ne sajnáljuk az időt és a pénzt a napi komfortot biztosító cipő
megtalálására.
Sántáné Marton Erika
Szivárvány Cipőbolt

MINŐSÉGI GYERMEKRUHA HOSSZÚTÁVRA
A gyerekek kúsznak, másznak, húzzák
egymás ruháját, nassolnak. Ezért sokszor kell mosni a ruhákat, amit nem
minden darab hálál meg. Így érdemes olyan jó minőségű ruhadarabokat vásárolni, amiket pár év múlva
akár még a kis tesó is hordani tud.
A Malomtól fél percre található Szivárvány Gyermekruha Szaküzlet tulajdonosának szívügye, hogy kiváló minőségű, kizárólag magyar ruhákkal öltöztesse fel a hozzá betérő szülők és saját
gyermekeit. Hosszú távon nem éri meg a rossz minőségű ruhát
megvenni, hiszen többször kell rá költeni. Ellenben egy jó minőségű anyagból készült darabot elég egyszer megvenni és garantáltan nem bolyhosodik, nyúlik ki, nem veszti el a színét.
A Szivárvány gyermekruha üzlet olyan ruhakészítőkkel dolgozik, akik 30 éves szakmai tapasztalattal a hátuk mögött varrják minőségi anyagokból a gyerekruhákat. Ezek a gyártók figyelembe veszik azt is, hogy a gyerekek egész nap a padban ülnek,
ezért kényelmesnek kell lennie a nadrágoknak. Sztreccses farmerek, cicanadrágok ugyanúgy vannak a kínálatban, mint a kabátok, mellények, kardigánok, pólók, pulcsik, keresztelőruhák.
A csinos, elegáns ruháktól, öltönyöktől a sportosig minden megtalálható az üzletben. A fehérneműért sem kell másik boltba
menni, hiszen kiváló minőségű pamut zoknik, trikók, bugyik, topok, pizsamák, fürdőruhák széles választéka várja a vásárlókat.
Az őszi árukészlet már megtalálható a boltban. Egy éves kortól
a 170-es méretig bármelyik gyerekhez megtalálható a megfelelő
méret. A legnagyobb méretekből sokszor még az anyukák is fel
tudnak öltözni.
A Szivárvány gyermekruhái nem sorozattermékek, minden héten újabb áru érkezik, így a gyermekek egyedi ruhában járhatnak. Ma nagyon fontos, hogy miben megy a lurkó az iskolába,
hiszen a gyerekek megnézik egymás ruháit. Ha jól érzi magát a
gyerek a szép, minőségi ruhájában, akkor az önbizalma is nőhet
még az iskolában is.
Vágsélei Csilla
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VAN KÉP A BŐRÉN!
A 2012 óta tetováló Gracza Zsuzsi
idén nyáron nyitotta meg saját tetoválószalonját Cegléden
az Alkotmány utcában. Előtte
3 évig élt és dolgozott Budapesten. A kecskeméti születésű tetováló hölgy fiatalos lendülettel vetette bele magát a ceglédi életbe.
„Amióta az eszemet tudom, rajzolok. Volt kitől
örökölni ezt a készségemet, mert nagymamám is művészlélek, 40 évig tanított rajzot és művészettörténetet Kecskeméten. Anyukám is örökölt ebből a vonalból, irónikusan fogalmazva esélyem nem volt arra, hogy más is érdekeljen. Nagyon szeretek alkotni a mai napig.”
A most 25 éves Zsuzsi pár művészeti ágazatban kipróbálta már
magát: grafika, kerámia, divattervezés.
„Azon a nyáron, amikor tanulnom kellett az érettségire a
szobámban, az akkor futó tetoválással foglalkozó reality-ket
bámultam. A szüleim mindig is ellenezték a tetoválást, de
amikor eléjük álltam, és kijelentettem, hogy én tetováló szeretnék lenni, nagy meglepetésemre egyből támogatták az
ötletem. Aztán végül anyukám javasolta, hogy tetováltassak
valamit, hogy lássam, hogyan zajlik igazából. Azonnal megrendeltem az első felszerelésem, amint megérkezett, rögtön
ki is próbáltam. Az igazi tetoválást pár évvel később kezdtem el, Czene László segítségével. Azóta is nagyon hálás
vagyok neki!”
A tetováláson belül is rengeteg stílus van, így Zsuzsihoz leginkább a színes vízfestékes, dotwork stílus áll a legközelebb, de
bármit nagyon szívesen megtervez és elkészít!
Szeretettel vár mindenkit, akinek a tetoválás lehetősége felkeltette érdeklődését Cegléden, az Alkotmány utca 4. alatt!

Rebel Sketch Tattoo
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„Gyakran költségesebb az iskolakezdés,
mint amire számítunk.”
Vachó Ildikó, OTP Bank, budafoki fiók

Akciós OTP Személyi kölcsön
A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal.
THM 11,53%–20,72%
Akciós időszak: 2016. augusztus 1-től visszavonásig,
de legkésőbb szeptember 30-ig.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke
a feltételek változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja.
A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és
az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban
vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül
ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

