KECSKEMÉT
II./4. 2016. december

CSÚCSRA FEL, VÖLGYBE LE
Igaz, Magyarország természeti adottságainál fogva sem nevezhető télisport nagyhatalomnak, azonban a téli sportok egyre nagyobb térhódítása
figyelhető meg. Mindazok, akik szeretik a telet, a havat, a nyaralás mellett a „telelésre” is szánnak időt, amihez nagyszerű kiindulási alap egy
Decathlon áruház, legyen az akár, a kecskeméti!
A sílécek az évezredek alatt (az első ábrázolások 4500-5000 éves sziklarajzok) közlekedési eszközökből sportszerekké lettek, míg a sízés a világ egyik legnépszerűbb szabadidősportjává vált.
Ehhez a nagyszerű, téli időtöltéshez kínál a Decathlon saját márkáin keresztül nagyszerű sporteszközöket – síléceket, sícipőket, snowboardokat – és kiváló minőségű ruházatot a zoknitól, az aláöltözeteken keresztül a nadrágig, kabátig. A Wed’ze – a Decathlon saját márkája – hatalmas figyelmet fordít az innovációra, amelyek biztonságosabbá, kényelmesebbé teszik a téli időtöltést úgy a felnőttek, mint a gyermekek számára.
A szülők számára az egyik legnehezebb feladat a gyermeket úgy öltöztetni, hogy ne legyen se melege és még
csak véletlenül se fázzon játék, síelés vagy szánkózás közben. A Wed’ze megalkotta az első változtatható hőmérsékletű gyermek síruhát, amellyel nagymértékben megkönnyítik a szülők helyzetét. A biztonságos és egyszerű rendszernek köszönhetően gyorsan változtatható a ruhában lévő levegő mennyisége, amelynek eredményeképpen változik a hőtartóképesség. A levegő a legjobb természetes szigetelőanyag, amely megvédi a gyermekeket a hidegtől.
Áruházunkban megtalálja mindazokat a sporteszközöket, ruházatot, amelyre szüksége lehet sízés, szánkózás,
snowboardozás vagy csak egy téli túrázás során! Az ünnepek közeledtével nálunk megtalálják azokat a sportos ajándékokat, amelyekkel meglephetik szeretteiket!
Kívánunk minden Kedves Vásárlónknak, minden Kedves Olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt!

A kecskeméti Decathlon csapata

DECATHLON KECSKEMÉT
6000 Kecskemét,
Dunaföldvári út 2/b.
06 76 801 300

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
December 24-én 09:00 – 12:00
December 25, 26, január 1-jén ZÁRVA TARTUNK
December 27, 28, 29 és 30-án 09:00 – 20:00
December 31-én 09:00 – 12:00
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Kedves Olvasóink!
Eltelt egy év az első Családinfó megjelenése óta,
így Ön már az ötödik, első jubileumát ünneplő magazint
tarthatja kezében, melyben ismét összegyűjtöttük a családdal,
gyermekneveléssel, egészséggel, otthonnal kapcsolatos információkat, olvasnivalókat. Természetesen az adventi időszakra való tekintettel különös figyelmet szenteltünk az ünnepekre, ezért karácsonyi recepteket, földlabdás fenyővásárlással kapcsolatos cikkeket is becsempésztünk a jelenlegi számunkba.
Nemcsak az ünnepi időszakban hasznos tartalmakat olvashat, hiszen pszichológus mutatja be a sématerápiát. Beszélgettünk Dr. Nyirádi Tamással a hüvely műtét
nélküli korrekciójáról. Bőrgyógyászunk a problémás tini bőrt veszi górcső alá, és kínál megoldást arra. Mostani számunkban a Disney-díjas Pap Zoltán ajánl a családnak könyveket a Kolibri Kiadótól. Család és munkahely: bemutatkozik a Készholding Zrt., mely elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a családbarát munkahely címet. Hogyan illeszthető össze a nagycsaládos lét
a munkával? Beszélgetés az Agroker Áruház ügyvezetőjével, aki négy gyermek apukája. Olvashatják Szekeres Adrien énekesnővel készült interjúnkat,
amelyben Adrien mesél közelgő kecskeméti koncertjéről, új albumáról és
kedvenc ünnepéről, a karácsonyról.
Az egész szerkesztőség nevében kívánunk Önöknek áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Zakar László
felelős szerkesztő

Családinfó
2016. Tél - Impresszum
••••••••••••••••
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
Nyomda:
Lapcom Zrt. 6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Példányszám: 12.000
A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk!
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PÉNZTÁRCABARÁT CSALÁDI SÍELÉS
Az igazi téli hangulathoz hozzátartozik a hó,
amiben a gyerekek önfeledten tudnak játszani.
A tartós hó viszont már sajnos évről-évre egyre kevesebb. Éppen ezért igazi felüdülés a téli
időszakban egy síparadicsomba ellátogatni a családdal. A tiszta hegyi levegő, a havas fenyves erdő és a síelés megadja az évszak igazi atmoszféráját. Ilyen környezetben a gyerekek is igazán átadhatják magukat a hó és a síelés örömének. A kecskeméti Mistral Travel-Line Utazási Iroda szeretné megismertetni az 5 és 10 év közötti gyermekekkel a síelést, ezért kisgyerekes családoknak kínál sí utakat ingyenes
gyermeksíoktatással és sífelszereléssel.

A síüdülést a gyerekeseknek érdemes úgy szervezni, hogy a
gyerekek külön részt tudjanak venni síoktatáson,
foglalkozáson. Hiszen az, hogy a szülő jól tud síelni, még nem jelenti azt, hogy gyermekét is megfelelő módon tudja megtanítani erre a téli sportra.
A Mistral utazási iroda 5 és 10 év közötti gyermekek síoktatását végzi ingyenesen, és még a sífelszerelést is grátiszba adják. 5 napos turnusokban várják a családokat az alsó ausztriai Lackenhofba, az
1893 m magas nagy Ötscher és az 1560 méteres kis
Ötscher hegyek lábához. A síparadicsom Kecskeméttől mindössze 500 km-re fekszik, ami az utolsó
50 km kivételével autópályán megközelíthető, így 5
óra alatt elérhető. A vendégek egy családbarát panzióban, akár két légterű szobában is eltölthetik azt
az 5 napot, ahol félpanziós ellátásban részesülnek.
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A gyerekeknek itt nagyon kedvezményes, 3 €-t kell csak
fizetni a napi síbérletért. Minden mást az oktatást
és a felszerelést adja nekik az utazási iroda. A kapott felszerelésbe a síléc, síbakancs és a bukósisak tartozik. Az oktatások napi 2x2 órásak. Délelőtt és délután van egy-egy foglalkozás. Ilyenkor
a szülők kikapcsolhatnak, elmehetek egy nehezebb
pályára vagy ők is részt vehetnek egy oktatáson,
amíg a gyerekek biztonságban, teljes körű felügyelet alatt megtanulják a biztonságos síelés minden
csínját-bínját a pedagógus végzettségű és nemzetközi síoktatóktól.
Dudás Ferenc nemzetközi síoktató elmondta, céljuk, hogy a gyermekek idővel bármelyik pályát biztonsággal meg tudják tenni. Ennek érdekében játékos formában 4-6 fős csoportokban oktatják a
lurkókat a gyerekpályán, ahol minden úgy van kialakítva, hogy a gyermekek örömmel vessék bele
magukat a síelésbe. 5 éves kortól a kicsik már ér-

deklődéssel tudnak az oktatásra és a játékokra figyelni. A hóval való ismerkedés után megtanulják
a síléc használatát, az esést, a felállást, a biztonságos közlekedést és a fontos szabályokat. A játékos
módszernek, a korosztálynak, illetve a tudásszintnek megfelelő csoportbeosztásnak és persze a hó
vonzerejének köszönhetően a gyermekek mindig
örömmel vesznek részt a foglalkozásokon. A turnus az utolsó napon egy játékos sívizsgával zárul,
ahol oklevelet és cd-t is kapnak a gyerekek a hét
eseményeiről.
Az órák mellett a közös családi programokra is jut
idő, ahol a frissen szerzett tudás is bemutatható. A
játékos oktatás és vizsga sikerélménye segíti a gyerekeket abban, hogy magabiztosan, félelem nélkül,
biztonságosan le tudjanak jönni bármilyen nehézségű sípályán. A szakképzett oktatóval koordinált
gyermekkori síoktatás egy nagyon biztos alapot ad
a további síeléshez és ösztönözhet más téli sport kipróbálására is.
Vágsélei Csilla
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- a kölyökparkban

SZÜLINAPI ZSÚR

Melyik gyerek ne akarna egy igazi, színes, játékos szülinapi zsúrt? A
szülőknek viszont ez nem
kis feladat. Egy gyereksereghez először is szükség
van egy nagyobb lakásra
vagy házra, esetleg kertre.
De télen még a nagy kert
sem jelent megoldást. A
helyszín után gondoskodni kell az ételről, italról,
majd a mosogatásról és a
romok eltüntetéséről. És
még ki sem találtuk, hogy
milyen játékokkal foglaljuk le őket. A Malom 4.
emeletén viszont van egy
hely, ahol minden adott
egy jó zsúrhoz.

A Kölyökparkban a gyerekeknek nem kell visszafogniuk magukat és

még a mozgáskoordinációjuk is fejlődik. A lurkók itt belevethetik magukat a labdatengerbe és még össze sem kell pakolni utánuk. A Kölyökpark
nem egy egyszerű játszóház, hanem mozgás és képességfejlesztő centrum. Minden eleme mögött tudatosság rejlik, hiszen minden rész felel valamiért. Az akadályok kikerülése fejleszti a gyermek mozgás koordinációját. 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 Kölyökparkban 10 éves korig várják a gyerekeket. A parkban van lehetőség szülinapozással egybekötött játékra is. A gyerekek a biztonságos,
szivacsokkal borított területen teljesen elengedhetik magukat. Az otthoni
szülinapozás nagy felelősséget ró egy szülőre. 10-15 gyerekért felelni egyszerre nagyon nagy kihívás. A kölyökparkban viszont felügyelet alatt vannak és biztonságos környezetben ugrándozhatnak. Szülinapot vagy más
rendezvényt minimum 8 fővel szerveznek. A Kölyökparkban 3 órás zsúrokra van lehetőség, amit megelőz egy személyre szóló meghívó is. A
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gyerekek a kölyökparkban ünnepelhetnek, ehetnek-ihatnak és játszhatnak.
A gyerekeket terített szervizes asztal várja. Mindenki egy szelet pizzát
kap, 3dl üdítőt és egy-egy szeletet a gyertyás tortából. A szülinapos zenés
köszöntést kap és egy kis meglepetés is jár neki.
A Kölyökparkos szülinapozás biztosan egy maradandó élmény lesz az ünnepeltnek és a meghívottaknak is. Ilyen játékos környezetet nem lehet a lakásban teremteni. A játszóházban nem kell attól félni, hogy levernek valamit, vagy megütik magukat, hiszen minden szivaccsal borított, biztonságos.
Mindezek mellett óvónői felügyelet alatt is állnak. Így az összes szülő biztos lehet abban, hogy jó helyen van a gyermeke. A játékos szülinap közben,
pedig még fejlődnek is a gyerekek, így a kellemest össze lehet kötni a hasznossal. A gyerekek jól érzik magukat miközben fejlődnek, a szülő pedig pihen. Nem kell sütni-főzni, bevásárolni, idegeskedni. A Kölyökparkban a
gyerekeket leköti a rengeteg színes játékelem és a labdatenger. A színek és
formák mind arra motiválják őket, hogy mozogjanak. Itt biztos, hogy nem a
tablet vagy a videojáték fogja őket lekötni, hanem a mozgás öröme.

Vágsélei Csilla

KÖNYVFÉSZEK

- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel

Matt Haig: A fiú, akit Karácsonynak hívnak
A világsikerű regény a tizenegy éves,
Nikolas nevű kisfiú története, aki édesapjával Finnország második legkisebb falujában
él, és egész életében mindössze egy szánkót
és egy répababát kapott karácsonyra. Egy
nap apja eltűnik, Nikolas pedig a keresésére
indul. Miközben rénszarvasokkal és koboldokkal köt barátságot és felfedezi Koboldfalva varázslatos világát, kiderül, hogy csak
ő csempészheti vissza a boldogságot az ünnepbe…
Majoros Nóra: Bolygóvadászok
Egy különc milliárdos a jövőben a fejébe veszi, hogy pénz helyett égitesteket gyűjt. Ehhez a bolygóvadászok csapatára van szüksége: itt van Milo, a jóképű csapatkapitány, és
öccse Alex; a szeretetreméltó kislány, Palka és
a technikai zseni, a földönkívüli-gyanús Delfin. Felfedező körútjuk azonban egy csapásra
túlélésért folytatott küzdelemmé válik, mikor
egy féregjáraton keresztül ismeretlen galaxisba csöppennek…

Jeffrey Brown: Jedi Akadémia
„Egész életemben arra készültem, hogy
pilótasuliba fogok járni - erre nem vettek fel!
Szinte ugyanakkor megkeresett egy kicsi, zöld
fickó, akit Yodának hívnak, és meghívott a Jedi
Akadémiára. Ezért járok most egy olyan suliba,
ahol űrlényekkel és droidokkal vagyok együtt,
és olyan fénykard-mániásokkal, akik tárgyakat
emelgetnek az elméjükkel! Hogy fogok megfelelni az elvárásoknak? Mintha a középiskola önmagában nem lenne elég problémás…”
Ez a viccesen megírt könyv képregény-kockák,
naplóbejegyzések, levelek, rajzok és újságkivágások segítségével idézi fel a
középiskolás lét minden mókás és kínos pillanatát, frusztrációját és felszabadultságát – egyetlen történetbe sűrítve mindazt, ami felejthetetlenné teszi
a középiskolás éveket. A főszereplő Roan családjában tradíció, hogy a férfiak pilóták lesznek – ezért szinte kínos neki, amikor nem a pilótasuliba, hanem a Jedi Akadémiára veszik fel. Ráadásul úgy tudja, hogy a jedik használják az Erőt, márpedig ő nem tud róla, hogy neki bármiféle köze lenne hozzá. És ráadásul túl öreg is, a jediket szinte csecsemőként íratják be az Akadémiára. De ahhoz, hogy jövőre újra felvételizhessen a pilótaképzőbe, valahogy ki kell húzni egy évet, és nem akar a tatuini „zöldségsuliba” járni,
ezért elindul hát a főváros bolygó, a Corsucant felé…

Pap Zoltán
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SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉK
Karácsony közeledtével hajlamosak vagyunk pánikba esni az ajándékok miatt. Nem könnyű megtalálni a tökéletes meglepetést. Egy több évtizedes párkapcsolat alatt már nincs olyan, amit ne adtunk volna a másiknak, a nagymamáknak is mindene megvan és a nagybácsik is már biztosan unják a nyakkendőt. Egy színvonalas, személyes fényképes ajándékkal, amin a közös pillanatok vannak megörökítve, vagy a szeretett unoka mosolyog, nem lehet mellé lőni. Hányszor hallottuk a nagyszülőktől a mobilos fényképezgetések után,
hogy „mikor fogod ezt nekem előhívatni?” Minden percben kattintgatunk,
de kézbe már nem igen kerülnek ezek a fotók. A kézzel fogható képek felértékelődnek, ezért nincs is jobb meglepetés egy nagyinak, mint egy fénykép
vagy naptár a falra az unokákról.

minőségű nyomtatókkal dolgozik. A kép minősége, persze a papírtól is függ.
Többféle magas minőségű matt, selyemfényű vagy fényes papírra is kérhetjük a nyomtatást. Az Imprimernél legmodernebb MAC számítógépen kalibrált monitoron keresztül pontosan olyannak láthatjuk a nyomtatandó képet,
amilyen majd lesz. Művészi nyomtatással múzeumi minőségű képeket kaphatunk. A Giclée nyomtatás során tintasugaras technológiával nyomtatnak
magas minőségű savmentes archív papírra. Ezek a fotók akár 100-150 évig
is fakulásmentesek maradnak. A művészi fotó hatását növeli, ha például merített akvarell papírra nyomtatják. Ez a textúrája által festményes hatást kelt,
ami nagyon jól állhat egy nyaraláson megörökített naplementének, amelyet
karácsonyra aztán a párunknak adhatunk bekeretezve vagy kasírozva.

A kecskeméti Imprimer Digitális Nyomda ilyen személyre szóló ötletek professzionális minőségű megvalósításában tud segítséget nyújtani. Ha csak egy
egyszerű mobiltelefonos kép áll rendelkezésre, az sem jelent akadályt, hiszen
Kovács Szabolcs az Imprimer megálmodója fényképész és grafikus is. A vizuális látásmód és a szakmai tudás adott ahhoz, hogy egy kevésbé jó minőségű képből is kihozza a legjobbat.

Az Imprimer a keretezést és kasírozást is megoldja. A kasírozás egy olcsóbb
és gyorsabb eljárás, mint, a keretezés, és minimalista stílusával egyre népszerűbb is. A kasírozás során hablemezre vagy falemezre ragasztják a képet,
amit egy akasztóval tudunk a falra tenni. Az Imprimernél elérhető a nagy
formátumú nyomtatás is, ami nagyon jó segítség egy tinédzser ajándékához,
hiszen kedvenc zenekarról vagy filmről is nyomtathatunk neki plakátot.

Az Imprimer francia szó, ami nyomdát, nyomdászt jelent. A cég főprofilja is a professzionális fotónyomtatás, ami mellé igény szerint társul a grafikai
szerkesztés, tervezés, fotózás is. Imprimer, a jelenleg elérhető legmagasabb

A fényképes ajándék mindig egyedi, a művészi nyomtatás segítségével, pedig csak még különlegesebb és színvonalasabb lesz a meglepetés.
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Vágsélei Csilla

FÉRFI ÉS NŐI BŐRDIVAT,
BIZTONSÁGOS MOTOROS RUHÁZAT KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A bőr ruházat mindamellett, hogy manapság hatalmas nagy divatnak örvend, elengedhetetlen kelléke a
biztonságos motorozásnak. Üzletünk erre kínál lehetőséget
Önöknek, forduljon hozzánk bizalommal!
A cégünk 30 éve foglalkozik bőr ruházat készítésével. Az elmúlt években nagy
tapasztalatra tettünk szert mind a konfekció méretű, mind az ettől eltérő kabátok, dzsekik, szoknyák, nadrágok készítésében, egyedi elképzelések megvalósításában.
A nálunk készült termékek minőségét a szaktudáson felül
még az is garantálja, hogy kizárólag rendkívül jó minőségű,
Spanyolországból és Olaszországból származó alapanyagokkal dolgozunk.
Megrendelőink tetszésük szerinti színben, juhnappából,
marhanappából és borjúnappából választhatnak hasznos,
szép és tartós viseletet vagy ajándékot családtagjaik, barátaik számára, akár karácsonyra is.
A vállalkozásunk másik fő profilja a motoros overálok és
két részes ruhák szakszerű tisztítása, javítása és méretre
alakítása, reklám feliratozása valamint gyermek motoros ruházat készítése 4 éves kortól.
Családias környezetben várjuk régi és új megrendelőinket
Cegléden a Kender utcában! Bármi kérdése lenne, forduljanak
hozzánk bizalommal, segítünk!

CÉL

Cölöp Művek

Kedves Gyerekek!

A képen látható gyerekek nagyon szeretik a téli sportokat és a
havat, de csak egynek sikerül a célba érnie a versenyen. Vajon
melyikőjük lesz az, és melyik úton ér oda? Ebben szeretnénk segítséget kérni. Segítsetek Nekünk és cserébe megajándékozunk valakit
egy családi mozijeggyel és a Kolibri Kiadó egyik könyvével!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk:
Kecskemét, Kőhíd utca 17.
Beküldési határidő: 2017. január 9.
A szerencsés nyertes nevét a január 16. Szuperinfóban
keressétek!
Szerkesztőség
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EGYEDÜLÁLLÓ TANODA
KECSKEMÉTEN!
Az Afterscool Belvárosi Tanodában előre
kialakított módszertan alkalmazásával
megtaníthatók a gyerekek az önálló tanulásra, így láthatóan javulni fognak az iskolai eredményeik, vagy
szinten tarthatják az alsós eredményeiket. Tanodára azért van
szükség, mert az alsós környezetből kikerülve, felsősként, olyan
önálló munkát várnak el Tőlük,
amire sokuk nincs felkészülve.
5. osztálytól a gyerekek vagy már nem járnak napközibe, vagy összevont csoportokban vannak, ahol több osztályból 30-as létszámmal birkózik a napközis tanár. Ekkora létszámnál már nem sok esély van arra, hogy a nem összeszokott gyerekek egyéni támogatást kaphassanak. Ráadásul a felsős anyag nehezebben elsajátítható, mint amihez korábban
hozzászoktak. A diákok a Tanodában nem „magolni” tanulnak meg, hanem önállóan tanulni, amely képességüket az élet
minden területén hasznosítani tudják a későbbiekben is.
Mit tud nyújtani a Tanoda és mikor lehet járni? Minden diákunknál felmérjük az egyéni tanulási stílust, ami alapján az
egyéni tanulási stratégia is meghatározásra és begyakorlásra kerül. A Tanoda keretein belül a rendszeres önálló tanulásra szoktatjuk rá a felsős diákokat, akik max. 15 fős csoportban tanulnak 2 pedagógus segítségével. Ekkora csoportban
kaphatják meg a szükséges egyéni figyelmet, és fejlesztési támogatásokat. A foglalkozások minden hétköznap 13.00-18.00
óra között vehetők igénybe, a siker érdekében minden nap
minimum 2 órás időkeretben.
Kecskeméten hol van helyileg? Az Afterscool Belvárosi Tanoda székhelye a Kisfaludy utca 6-8. I. emelet 107-es irodában található.
Mészáros Zsófia alapító
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FEHÉRJESZELET A JÓ
IZOMZATÉRT ÉS
CSONTOZATÉRT
Az egészséges szervezet érdekében
minden nap fogyasztanunk kell fehérjét valamilyen formában. A fehérje fontos alkotóeleme testünknek, ezért étkezésünkben is helyet kell
kapnia. Ez fokozottan igaz, ha izomtömeget építenénk vagy fogynánk.
A mindennapos testmozgás, a fogyókúra vagy az idősebb életkor velejárója a megnövekedett fehérjeigény. Bizonyos esetekben nem lehet annyi fehérjét bevinni például a
fehérjedús csirkehússal sem, mint amennyire szükség van.
Ezért érdemes protein készítményeket fogyasztani. A Biotech
Zero Bar fehérjeszelete bárhol, bármikor gyorsan, praktikusan fogyasztható. Ha nincs idő protein shaket készíteni, akkor nagyszerű megoldás ez a szelet, ami nem mellesleg
nasinak is tökéletes.
A fogyókúrázók és tudatos életmódot élők sokszor bajban
vannak a nassolással. Olykor jól esne egy kis boldogságbomba. A Zero Bar fehérjeszelet úgy lett kialakítva, hogy bűntudat nélküli nasiként is megállja a helyét, hiszen nem tartalmaz
cukrot. Ez a proteinszelet abban különbözik a többitől, hogy
nem fedi bevonat, ami plusz kalóriát eredményezne. Mindemellett a laktóz és gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Zsírból is a legegészségesebb kókuszzsírt tartalmazza a szelet. A
Zero Bar 45%-os fehérjetartalommal rendelkezik és ropogós
fehérjetextúrákat tartalmaz, hogy még élvezetesebb legyen a
fogyasztása. A protein készítmények jó kiegészítői a vegetáriánus étrendnek is. A húsokban lévő fehérjét valahonnan
pótolni kell, hiszen a szervezetnek szüksége van erre a tápanyagra a normál csontozat fenntartásához is. A proteinszelet
magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalma nagyon jó kombináció a fogyókúrázóknak és a súlyukat szinten tartóknak is.
A Zero Bar mindenki számára megadhatja a bűntudat nélküli nassolás érzését.
Vágsélei Csilla

ÖKOPALACK
– AJÁNDÉK A JÖVŐNEK!
Ajándékozzon csodaszép és környezettudatos meglepetést karácsonyra!
Tudta? Az évente elhasznált műanyag flakonok száma olyan nagy,
hogy 26-szor körbeérné a Földet! A fogyasztás pedig évről évre nő.
A műanyag palackok nagymértékű környezeti problémát jelentenek, mert 70-90% -uk soha nem kerül újrahasznosításra, hanem
hulladéklerakókban és az óceánokban végzik.
Mi a megoldás? A svájci Nature’s Design az emberek, az állatok és
a környezet védelme érdekében kifejlesztette az első 100%-ban környezetbarát Thank you ÖKOpalack termékcsaládját. A termékek
teljesen természetes és biológiailag lebomló anyagokból készülnek.
A palackoknak a Thank you (köszönöm) nevet adták, a Föld hálájának kifejezéseként.
Díjaink: A Thank you termékcsalád 2015. februárjában a világ legnagyobb bio vásárán, a BioFach kiállításon megkapta a legjobb új
terméknek járó díjat. 2015. augusztus 31-én pedig az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kiváló tervezésért és fenntarthatóságért járó Európai Díját nyerte el.
Milyen tagjai vannak a termékcsaládnak? A termékcsaládnak négy
tagja van: a 0.5 literes és a 0.7 literes palackok, a 0.3 literes palack
forró italok számára valamint a 0.3 literes cumisüveg.
Az üvegpalackok anyaga 40%-ban újrahasznosított fehér üveg és
60%-ban természetes kvarchomok. A kupak FSC tanúsítvánnyal
rendelkező bükkfából készült, belseje fa biomassza. A palackokat
finomra őrölt parafából készült borítás védi, a gumiszalagok anyaga pedig természetes gumi. A cumisüveg cumifeje gumi, kupakja rozsdamentes acél. A termékek kiváló minőségét szavatolja, hogy
teljes egészében az Európai Unió tagállamaiban készülnek - esztétikus kinézetüket pedig az aranymetszés alapján megtervezett formájuknak köszönhetik!
ÖKOpalack karácsonyra – ajándék a jövőnek!
Az ÖKOpalackok használatával mindannyian hozzájárulunk
a Földön keletkező műanyag hulladék csökkentéséhez.
Váltsunk együtt - műanyagról ÖKOpalackra!

Megnyílt új belvárosi
hallásvizsgálónk Kecskeméten

Nyitási kedvezményekkel várjuk
2016. december 22-ig:
1

TÖLTŐDJÖN FEL VELÜNK
Ft-ért vásárolhat hallókészülék elemet.*

2

AJÁNDÉK ÖNNEK
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton és bevásárlótáskával**
ajándékozzuk meg.

Hallókészülék 3D LED TECHNOLÓGIÁVAL
VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

(Egészségügyi Központ - régi SZTK - 1. emelet)

Bejelentkezés: 06-30/786- 8173
06-76/514-052

www.victofon.hu

*A kedvezmény maximum 12 db Hörex típusú elem vásárlására használható fel.
Kérjük, hozza magával hallókészülék kiskönyvét.
**Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával.
Az akciók 2016. december 22-ig tartanak, a részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeinken.
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A PATTANÁSOS BŐR
A serdülőkorban megjelenő pattanások (akne) komoly kozmetikai és pszichés problémát jelenthetnek. Amennyiben a pattanásokat nem kezdjük el
időben kezelni, súlyos, életre szóló hegeket okozhatnak, melyeket igen nehéz tökéletesen eltávolítani.
A pattanások okai:
Serdülőkorban és későbbi életkorban is a pattanások kialakulásáért leginkább a hormonok felelősek, serdülőkorban azonban hirtelen növekszik
meg ez a hormon, amit androgén hormonnak nevezünk, lányok és fiúk
esetén egyaránt, de fiúknál nagyobb mértékben, ezért szokott súlyosabb
formában jelentkezni fiúknál a pattanásos bőrbetegség, mint lányoknál. A
szőrszál tövénél elhelyezkedő faggyúmirigyek a hormonok hatására több
faggyút termelnek, emiatt lesz a bőr zsírosabb. Ha a faggyútermelés túlságosan nagyfokú, a faggyú besűrűsödik, összetapad, elhalt hámsejtekkel
komplexet képez, eltömeszeli a pórusokat. Így keletkezik a „mitesszer”
(komedo), ami lehet fekete vagy fehér, színe attól függ, van-e kapcsolata
a külvilággal vagy zárt-e. az elzárt pórus gyulladásos folyamatot indít be,
melynek végeredménye a mindenki által jól ismert pattanás.
A hormonális okok mellett természetesen életmódi tényezők is szerepelnek a pattanások kialakulásában. Sokat hallani arról, hogy aki sok csokit
eszik, pattanásai lesznek. Tudni kell, hogy a pattanás nem a csoki, zsíros
ételek, olajos magvak fogyasztásától alakul ki, viszont súlyosbíthatja a tüneteket, ezért mindenképp javasolt a diéta betartása.
Pattanásos bőr kezelése:
• A pattanásos bőrbetegség majdnem minden embert érint egy bizonyos
életszakaszban, de egyéntől függően változó a súlyossága. Fontos,hogy
minden stádiumú aknés tünetet kezelni kell.
• Nagyon fontos a kezelést időben, korán elkezdeni, így elkerülhetjük a
hegesedést, a tüneteket nyom nélkül lehet gyógyítani.
• Minden tinédzsernél egyénre szabott kezelés szükséges, hogy minél
jobb és gyorsabb eredményt érhessünk el.
• A kezelésben számos alternatíva létezik, külsőleges, belsőleges kezelés,
ezeknek is számos fajtája.
• A gyógyszeres kezelés mellett és annak fontos kiegészítőjeként vagy akár
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önmagában is nagyon jó eredmények érhetők el kozmetológiai kezelésekkel.
• Súlyosabb esetekben, hegesedés veszélye esetén a kémiai hámlasztás vagy a villanófényes- rádiófrekvenciás technika javasolható.
Összegezve: mindenki, aki ilyen jellegű problémával rendelkezik , sürgősen keresse fel a bőrgyógyász szakorvost.
Dr. Faragó Eszter

A Smylist módszerrel egy számítógépes
szoftver segítségével a páciens adottságait és igényeit figyelembe véve tervezzük meg digitálisan a leginkább hozzá illő harmonikus mosolyt, még a
kezelés megkezdése előtt. Profes�szionális nagy felbontású fényképezővel rögzítjük az arcformát és
a fog formáit, az egyedi állcsont
állásokat is rögzítjük. Ezek
alapján egyedi fogpótlásokat
3D-ben megtervezzük, Cad-cam
eljárással elkészítjük, mint fém,
mint fémmentes változatban is.

nk,
Jelmondatu ság, az
gbízható
időtálló me fogászat
innovatív
jegyében.

DOMBI-DENTAL
AZ INNOVATÍV FOGÁSZAT
Konzerváló és sebészeti kezeléseinkhez választhatja a mikroszkópos diagnosztikát. A szabad szemmel nem vagy nehezen látható gyökércsatornák
is feltárhatóak, gyógyíthatóak a segítségével. Mindezeket a legmodernebb
gépi tágítókkal, apexlocatorokkal, termikus gyökértömő anyagokkal végezzük. Sokkal precízebben és pontosabban tudjuk nagyításban elvégezni a beavatkozásokat, ezáltal hosszabb élettartalmú és tartósabb kezeléseket tudunk megvalósítani. A mikrosebészet a minimal-invazív technikákat
teszi lehetővé, gyorsabb gyógyulással, fájdalommentesebben. Magyarországon még ritka az ilyen eljárás, de fogászatunkon már elérhető.

A komplexebb esetekben a csapatunk összedolgozik a fogszabályozó szakorvos, a fogorvossal, a szájsebésszel,
implantologussal és a logopédussal. A gépi, fájdalommentes érzéstelenítés is elérhető nálunk.

Implantátumbeültetés: Fogpótlás céljából az állcsontba „műgyökér” kerül
beültetésre, mely színtiszta, ötvözetlen titánból készül. A bioanyagokat
az emberi szervezet teljes mértékben befogadja. Rendelőnkben elérhető
ez az eljárás is. Az implantátumok beültetése szolgálhatja a fogsor vagy a
fogpótlás rögzítését. Több cég termékeit is használjuk, az összes megoldható klinikai esetnek van megoldása nálunk.

Dentalhigiéniai szolgáltatással, digitális fogászati röntgendiagnosztikával,
logopédiai szolgáltatással is várjuk nem csak a saját pácienseinket.

Rendelőnkben kiváló szakorvosok, fogorvosok, logopédus, röntgen asszisztens, dentalhigienikusok dolgoznak,
munkájuk végzésére kimagasló orvostechnikai eszközök
állnak rendelkezésre.

Bejelentkezés: dombidentalcegled@gmail.com
vagy a +36 30 913 8226
Keressen minket a www.dombi-dental.hu
weboldalon vagy a facebookon!

Nehezen eltávolítható fogak, fogmaradványok, cysta műtétek, állcsontpótlások, szájüregi lágy rész preprotetikai beavatkozásokat nagy tapasztalattal kezelünk.
Esztétikai fogászattal a front területen állítjuk helyre a fogakat, hogy a
mosolya zavartalan legyen.
Foglalkozunk gyermek és felnőtt fogszabályozással is. A kezelés célja az
állcsontok és a fogazat funkcionális , esztétikai helyreállítása. A mai modern fogszabályozás kíméletes és kényelmes, mely kortól független. A
gyermeket már érdemes 6-8 éves korban fogszabályozás vizsgálatra elvinni. Esztétikai okok mellett egészségügyi okai is lehetnek, például nem
megfelelően érintkezik a felső és az alsó fogsor. A kezelések hatékonyságát növeli a logopédiai segéd terápiák, szakember segítségével helyben elérhetőek.
Családinfó Magazin | 2016. december
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CSAK FELSZABADULTAN

-Az intim területek korrekciója

Azt mondják van amiről nem illik beszélni pedig pont, hogy szükség lenne rá. Hiszen
a gond nincsen azzal megoldva, ha hallgatunk róla. Ilyen gyakran titkolt és nehezen
bevallott probléma például a szülés után fellépő vizelettartási zavar, a tágabb hüvely vagy a
hüvelyszárazság. Ezek mind nagyban meghatározzák a nők közérzetét, önbecsülését.
Az intim területek korrekciója az egészség mellett az életminőség javulása miatt is fontos. A Magyarországon még csak kevés helyen elérhető Fotona által fejlesztett Er:Yag lézer-technikát Kecskeméten már alkalmazzák. Az Intimlézer technológia forradalmasította a hüvelyszárazság, bizonyos vizelettartási zavarok- és süllyedéses panaszok gyógyítását. Az eddig csak műtéti úton kezelt
problémákat, már diszkrét környezetben, elegáns magánrendelőben 2-3 alkalommal, alkalmanként
20 perc alatt, fájdalom és mellékhatás mentesen lehet megoldani. Nem kell végigmenni egy műtéti,
kórházi tortúrán, amelynek még szövődményei is lehetnek.
Több szülés után, idősebb korban, esetleg kötőszöveti gyengeség miatt felléphetnek vizelettartási problémák. Az a tapasztalat, hogy a nők ezt nem merik bevallani még a nőgyógyászuknak sem, pedig a
hétköznapjaikat megkeseríti. Az inkontinenciának két típusát különböztetjük meg. A stresszre, vagyis
köhögésre, tüsszentésre, futásra, ugrálásra meginduló, elcsöppenő vizelet, az ami nagy valószínűséggel
gyógyítható ezzel a technológiával. A késztetéses inkontinenciára nem alkalmazható a lézer. A lézer a
hüvelyfalat stimulálja, amely által kollagén újraképződés lép fel és megfiatalodik a szövet. Az ambuláns
eljárás során nem érezhető fájdalom, nincsen továbbá vágás, vérzés, injekció vagy mellékhatás.
A hüvely tágulása is gyakori panasz a többször szült nők körében. Ez ugyancsak okozhat inkontinenciát,
de nehezítheti az együttlétek élvezetét is, ami frusztrációhoz és elégedetlenséghez is vezethet. Az Intim
lézerrel a hüvely szűkíthető, feszesíthető a kollagénrostok képződésének köszönhetően.
A hüvelyszárazságra is megoldást jelent a technológia. Jó hír ez azoknak, akik nem szeretnének
vagy valamilyen betegség miatt nem szedhetnek hormonkészítményt. Eddig csak hormon tartalmú
gyógyszerekkel tudták orvosolni ezt a problémát. Bizonyos süllyedéses panaszokkal küszködőkön
is segíthet ez az eljárás, hiszen a kollagén újraképződés hatására a hüvelyfal megerősödik, ami által
megemelkedik a hólyagalap és javul a méh helyzete.
A hatás minden korrekció esetében azonnali, de fél év alatt még további javulás várható. A kezelések között 4 hét telik el, ami idő alatt mehet tovább az élet, a páciens nem esik ki a munkából. Ha
valaki azért nem tud eljárni futni vagy táncolni, mert ilyen problémákkal küzd, vagy a házas élete
a szülés okozta intim változások miatt már nem a régi, akkor érdemes lehet megfontolni az intim
korrekciót, akár kamatmentes részletfizetésre is. A felhőtlen közös családi élmények és a házastársi együttlétek megérdemlik azt, hogy felismerjük a hátráltató problémákat, merjünk azokról beszélni és tegyünk ellenük.

Vágsélei Csilla
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ALAPVETŐ ÉRZELMI SZÜKSÉGLETEK
– A SÉMATERÁPIA TÜKRÉBEN
Bálint Andrea az Egyesült Királyságban is tanulmányozta a lélek dolgait, rendkívül fontosnak tartja
a pszichés egészséget. Mostani cikkében az alapvető szükségletekről ír, melyek egyaránt érintik a gyerekeket és felnőtteket.
Azért választottam az Alapvető érzelmi szükségletek témáját, mert
mind a gyermekek, mind a felnőttek életében nagyon fontosak. Legtöbb problémánk, boldogtalanságunk hátterében az elhanyagolt, elfojtott, ki nem elégített érzelmi szükségletek állnak. Gyerekeknél a kielégítetlen érzelmi szükségletek viselkedés problémákban, felnőtteknél hangulatzavarokban, pszichés problémákban jelentkeznek. Mindenkinek fontos tehát tudni az alapvető érzelmi szükségletek létezéséről és fontosságáról, akár szülőként, akár
olyan felnőttként, aki saját magát vagy a kapcsolatait szeretné megérteni, javítani.
Az alapvető érzelmi szükségletek azért alapvetőek, mert univerzálisak, velünk születettek,
eredetileg mindannyiunknak
egyformán vannak, természetesek. Minden kisgyerek eredendően ugyanezekkel az érzelmi
szükségletekkel, igényekkel jön
a világra, és fejlődését nagyban
meghatározza, hogy ezekkel az
érzelmi igényekkel, szükségletekkel mi történik. A velünk
született temperamentum befolyásolja, hogy szükségleteinket milyen erővel, hogyan igyekszünk érvényre juttatni, vagy mennyire könnyen adjuk fel reményeinket és ez
milyen érzelmi következményekkel jár.
Az Alapvető érzelmi szükségletek 5 fő csoportba sorolhatók:
1. Biztonságos kötődés – ide tartozik a biztonság, stabilitás, kiszámíthatóság, odafigyelés, gondoskodás, az elfogadva, szeretve lenni érzése,
melegség, bizalom.

2. Autonómia, kompetencia és az identitás érzés – vagyis az önálló
kezdeményezés, függetlenség, a hatékonyság, hozzáértés, az önérték,
önazonosság, hovatartozás érzése.
3. A valós érzések és szükségletek kifejezésének szabadsága – nagyon
fontos, hogy egy gyermeknek szabad legyen kifejezésre juttatni amit
éppen érez és amire szüksége lenne, és erre a felnőttek odafigyeléssel,
elfogadóan reagáljanak, az érzéseket érvényesítsék (ha a viselkedést
nem is, és megfelelő megértéssel,
magyarázattal szolgáljanak, hogy a
gyermek megtanulja a saját érzelmeit felismerni és kezelni).
4. Spontaneitás és játék – amire még felnőtteknek is szükségük
van egy fárasztó nap után, hogy
azt csináljanak ami csak eszükbe
jut, hogy barátkozzanak, kikapcsolódjanak és követhessék impulzusaikat, amit épp a legszívesebben
tennének.
5. Reális korlátok és önkontroll – a
gyermek akkor tanul megfelelő
önszabályozást, ha a szülők megfelelő szabályokat állítanak, amiben következetesek, igazságosak
és amely szabályok ésszerűek, nem is túl szigorúak és nem is túl lazák, így elfogadhatóak a gyermek számára és kön�nyen belsővé tehetők.
Az alapvető érzelmi szükségletek sérülése a sémák és különféle megküzdési módok kialakulásához vezetnek. Minél több alapvető szükséglet maradt elhanyagolt, annál több probléma alakulhat ki. A Sématerápia során a nem célravezető, nem megfelelő megküzdési stratégiákat
helyettesítjük egészséges, felnőtt viselkedésmintázatokkal, amelyek képessé teszik a személyt, hogy saját érzelmi szükségleteit kielégítse, és
amelyek a legmegfelelőbbek az érzelmi szükségletek kielégítéséhez. A
szükségletek, érzelmi igények megfelelően teljesülnek, anélkül, hogy
bárki más károsulna vagy szenvedne. Cél egy ideális, érett, egészséges felnőtt gondolkodás és működésmód megerősítése a terápia során,
ami olykor egy újbóli felnövesztést, újragondoskodást jelent.
Nagyon sok ember nincs is tudatában, hogy az érzelmi szükségletek
léteznek, mások nem tudják, hogy ezek a szükségletek természetesek
és mindenkinek vannak. Sokan nem tudnak hozzáférni a saját érzelmi
szükségleteikhez, vagy nem tudják kifejezni érzelmi igényeiket illetve
nem megfelelően közlik, és kevesen képesek arra, hogy elérjék, hogy
minden érzelmi szükségletük rendben legyen, ami az érzelmi hangulati jólét záloga.
Bálint Andrea pszichológus
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A GYERMEK ÁPOLÁSA SOK-SOK SZERETETTEL
16.

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, betegségekről és azok megelőzéséről.
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
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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.
Télen megszaporodik a kis páciensek száma? Vannak gyakori
betegségek?
Igen, már 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 hányáshasmenés, 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 tölte-

ni. 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.

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. 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. VeElső közösségbe kerüléskor hogyan készüljünk fel a betegségekre?
gyük ölbe, simogassuk hallgassuk meg, kérdezősködjünk a napja felől.
A felső légúti megbetegedésekre lehet számítani, ezért, ha a gyerek már Érezze, hogy fontos nekünk. Ha megtehetik a szülők, maradjanak otthon
a közösségbe kerülése előtt beteges volt, akkor felkészíthetjük vitaminok- óvodás korig a gyerekkel, mert én visszamenőleg tudom, hogy ezek pókal, immunerősítőkkel. Nehéz időszak ez a szülőnek a munkahely miatt, tolhatatlan évek. Az a három év megalapozza a gyermek jövőjét. A gyereha nincs nagyszülői segítség a gyermek betegsége esetén. Mindenkinek
kek nagyon gyorsan felnőnek, önálló életet kezdenek, így érdemes a gyerérdeke, hogy a gyermek egészséges maradjon. Ha megbetegszik, fontos, mekkor minden szépségét és természetesen nehézségét is megragadni és
hogy a szülő időben, már az első tüneteknél kezdje el a kezelést- orrszíjól megélni. A szoros családi kötelék jó példa lesz majd számára, hogy ő is
vás, gargarizálás, tüneti szerek adása, sok folyadék és sok-sok szeretet.
egy egészséges családot tudjon megteremteni.
Vágsélei Csilla
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KÉSZ HOLDING, A
- biztos háttér, folyamatos fejlődés és
Mik voltak az eddigi családbarát intézkedések?
Először is a nagyvállalati háttér már önmagában is ad egy biztonságot,
hiszen minden hónapban adott a biztos fizetés határidőre és a KÉSZ 10
év múlva is biztos munkahely lesz. Lehet rá hosszútávon építeni, tervezni. A biztos háttér nagyon fontos egy családos munkavállalónak. Próbálunk olyan szolgáltatásokat nyújtani a dolgozóknak, amivel barátságosabbá, élhetőbbé tehetjük a munkahelyüket. Mivel a munkahelyünkön töltjük a napunk nagyobb részét, olyan környezetre van szükségünk, ahol jól érezzük magunkat. Évente szervezünk családi napokat, illetve minden évben vannak karácsonyi és Mikulás rendezvények, amelyek gyermek- és családközpontúak. Nyáron vannak gyermekmegőrzési
vagy napközis lehetőségek is a kisgyermekeseknek. Támogatjuk a rekreációt is fitnesz vagy uszoda bérlet formájában. A cég ajánl kedvezményes üdülési lehetőségeket is.
Milyen családbarát fejlesztéseket terveznek?
A szállodaipar és vendéglátás nem kifejezetten családbarát iparág. A
munka nem az irodai munkaidőhöz alkalmazkodik és folyamatos üzletmenet van heti 7 napban 24 órán keresztül. Így nehezebb a személyes
ügyeket intézni, bevásárolni. Mivel a munkaidő egyre jobban kitolódik,
ma az idő a legkevesebb és a legértékesebb is, ami az emberek rendelkezésére áll. Ezt szinkronba hozni és megtalálni az egyensúlyt nehéz,
de próbálkozunk ebben is előre lépni a lehetőségekhez képest. Nemzetközi példák is mutatják az irányt, amiket pont az időspórolás szempontjából találtak ki. Például jó ötlet erre a csomagboxok létrehozása.
Ha valamit rendel a dolgozó, akkor ne a postára kelljen beszaladni érte,
hanem jöjjön a rendelése egyenesen a munkahelyre. Vagy jó ötlet lehet
a dolgozók alap élelmiszerigényét helybe hozni a bevásárlás helyett.
Arra kell fókuszálni, amiből a legkevesebb van és manapság az idő az,
amivel mindenki küzd. A cél, hogy a szabadidejét mindenki tartalmasan tudja eltölteni, akár családdal, hobbijával, vagy egyéb számára kedves dolgokkal.

A KÉSZ Csoport elnyerte a családbarát munkahely címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt pályázaton. Az elbírálásnál figyelembe vették a meglévő és a tervezett családbarát intézkedéseket is. Az egy éves címbirtoklás mellett
700.000 Ft támogatásban is részesült a csoport,
amit további családbarát fejlesztésekre fordítanak. Polgár Tiborral, a KÉSZ Holding Zrt. alelnökével beszélgettünk, aki a Four Points by Sheraton
igazgatója is egyben.
A KÉSZ cégcsoport több szektorban is jelen van. Sokféle munkaerő,
sokféle igény. Nehéz lehet mindegyik üzletágba belecsempészni a családbarát szolgáltatást.
Igen, a csoport 4 üzleti területet foglal magában. Mérnöki-technológiai,
Eszközmenedzsment, Üzletvitel és Életviteli szolgáltatások az irányok.
Három szállodát is üzemeltetünk, ebből az egyik a kecskeméti Four
Points by Sheraton. A vendéglátás és a termelési területek azok , ahol a
legnagyobb kihívás a családbarát intézkedések megvalósítása.

18.
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A fiatal generációt, mint munkavállalót mivel tudják becsábítani a
Sheratonba vagy más KÉSZ csoport üzletágba?
Tudatosan foglalkozni kell az új generációval. Meg kell értenünk őket és
a motivációjukat, hiszen más, mint a miénk volt anno. A fiataloknak jó
lehetőség lehet a KÉSZ vagy akár a Sheraton. Saját gyakornoki programot indítottunk, ahová közép- és felsőfokú végzettségű fiatalokat is várunk. Egy éves komplex tréning programon mennek át, tanulnak a saját állományunkban. Egy év tanulás és tapasztalatszerzés után garantált munkahelyet kínálunk számukra , ami mellé egy életpályamodell is
jár. A képzés keretében külföldi és belföldi cross tréningeken is tapasztalatot szerezhetnek, hogy szélesebb látókört szerezzenek a szakterületen belül. Aki fejlődni akar és előre lépni, a megfelelő elkötelezettség és
szakmai alázat mellett megtalálja a számítását nálunk.
Főként melyik területre keresnek embereket a teljes céget tekintve?
Erős szakember hiány van ma Magyarországon. Ennek egyik oka
csak a külföldi elszívó hatás. A bérek ennek hatására elkezdtek ugyan
növekedni, de messze vagyunk még a nyugati szomszédainktól. Szakmunkásokra, jó szakemberekre van szükségünk leginkább a legtöbb
területen. Mindezek mellett a fizikai állományba is folyamatos hiány
jelentkezik.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
életpályamodell
Mi a személyes tapasztalata a munka és a családi élet összehangolásáról?
Ez szerintem korunk egyik nagy kihívása ebben a rohanó világban. 2
kisfiam van, 3 és 1,5 évesek. Igénylik a szülői gondoskodást, de én sem
8 órás munkakörben dolgozom, de igyekszem minél több időt velük

tölteni. Én azt vallom, hogy nem munkaidő
van, hanem feladat.
Vágsélei Csilla
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A KARÁCSONY FÉNYEI
A karácsony elképzelhetetlen a fényfüzérek nélkül. A sötét téli éjszakákat megszépíti a fényárban úszó házak
látványa. Az igazi ünnepi hangulathoz
hozzátartozik a csillogás is. A házat
és a kertet is ünneplőbe öltöztethetjük. Azonban vásárlásnál figyelni kell
a minőségre és a biztonságra, hogy az
ünnepek nyugodtan telhessenek.
A Filippi Lámpa Áruház a mindenkori trendnek megfelelő karácsonyi világítást forgalmazza. Szaküzletként az egyszerű égősoroktól a legkülönlegesebb kül-és beltéri LED fényfüzérekig, dekorációkig minden megtalálható kínálatukban kiváló minőségben,
megfizethető áron. Az ünnepekre kerámia és porcelán dekorációs termékekkel is szolgálnak. Ezeket a rénszarvas, vagy angyalka díszeket akár a fa alá is tehetjük ajándékként, a világító porcelángömbök, pedig még különlegesebbé tehetik a karácsonyfát. A
széles választékból tapasztalt munkatársak segítenek kiválasztani a legmegfelelőbb dekorációs elemeket. Egy szaküzletben nem
kell félni, hogy zsákbamacskát veszünk, hiszen helyben látjuk a
fényeket teljes pompájukban. A füzérek különböző színekben,
hosszúságban és toldható változatokban kaphatóak, ezért nem
kell hosszabbítókkal bajlódni, nem rontja az összképet a sok kábel. A ház méreteinek ismeretében az eladók segítenek kreatív,
hasznos tanácsokkal úgy összeállítani a füzéreket, hogy minden
tökéletes legyen.
Kültérre a hidegfehér, kékes színű - a hó csillogását idéző - fényeket ajánlják. Ezt elérhetjük egyszerűbb fény vagy jégcsap füzérekkel, melyek igazán látványosan kiemelkednek a ház környezetéből. A kertet LED világító jegesmedvével, rénszarvassal, vagy mikulás-szánnal is hangulatosabbá tehetjük. Beltérre
a melegebb, sárgásabb fényeket célszerű használni, ami a gyertya lángjának színét idézi melegséget adva az otthonnak. Az idei
év beltéri újdonságai az Ezeregyéjszaka, Mandala, Hópihe vagy
Meseszép fényfüggönyök. A különleges füzérek hamar elfogynak, ezért érdemes időben gondoskodni az ünnepi fényekről
akár már adventre, a várakozás időszakára is.
Vágsélei Csilla
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JELEN ÉS JÖVŐ - a hitelpiacon!
A kérdésekre Vincze
Krisztián a
GV Hitelközpont
vezetője
válaszol.
A szeptemberi CSOK változások miben könnyítették meg az igénylőknek az
új építésű ingatlanok megvásárlását?
Egyszerűsödött a gyermekkor meghatározása a CSOK szempontjából.
Mostantól minden 25 év alatti személy gyermeknek számít a CSOK jogosultság meghatározásánál, függetlenül attól, hogy tanulóról van-e szó,
vagy sem. További egyszerűsítés, hogy a CSOK igénylésnek már nem feltétel sem a társasházzá alakítása az ingatlannak, sem az új ingatlan használatba vételi engedélye. Ez utóbbi azonban továbbra is feltétele a folyósításnak.
Élénkült-e 2016-ban a hiteligénylés a Csok bevezetésével?
Egyértelműen igen, bár tény, hogy elsősorban a használt ingatlanok piacát
mozgatta meg, aminek az elsődleges oka, hogy az új építésű ingatlanok még
épülnek! A jó hír, hogy egyre több új projekt kapott építési engedélyt, sőt,
számos új lakópark 2017-ben már új lakókkal népesül be Kecskeméten is.

Mi a tendencia a jelenlegi hitelpiacon?
Ma már ismét nem ciki lakáshitelt igényelni. A hitelfelvétel persze nem
lehet pusztán „divat” kérdése, továbbra is érdemes alaposan körbejárni a lehetőségeket, részletesen megismerni a részleteket, ehhez pedig
bankfüggetlen szakember segítségét kérni. Az ügyfelek előnyben részesítik a garantált törlesztőket, a kiszámíthatóságot, de tudatosan igyekeznek
kihasználni a hitel mellé igényelhető egyéb támogatási formákat is, mint
például a lakástakarék szerződés, vagy az önsegélyező pénztár.
Mit vár jövőre? 2017-ben a lakossági hitelezésben, netán lesz-e hitelezésben is akkora dinamika, mint ingatlanpiacon volt tapasztalható?
Az én véleményem az, hogy 2017-ben számíthatunk növekedésre, de
drasztikus változások nem várhatók. A kamatok történelmi mélyponton vannak, a bankok akciói révén egy hitelfelvételnek gyakorlatilag nincsenek már indulási költségei, tehát vonzóbbak már nem lesznek a banki ajánlatok. Az ügyféligények ugyanakkor nőnek, amelyeket a jövőben is
igyekszünk szakszerűen kiszolgálni hosszú távon is biztonságos, kifizetődő ajánlatok felkutatásával.
Ha kérdése van a kedvezményes hitelekkel és a Csok-kal kapcsolatban, illetve ingatlant szeretne venni vagy eladni, kérem, keresse fel a GDN Ingatlanhálózat kecskeméti irodáját!
Stop Ingatlaniroda
Kecskemét Bocskai u. 1.
76/610-770, 30/576-6448
www.stop.gdningatlan.hu
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KARÁCSONYFA – KARÁCSONYRA!
A konténeres és földlabdás fenyők karácsonyfaként több odafigyelést igényelnek, hiszen nem éppen ideális körülmények közé kerülnek a lakásban:
• Csak megbízható helyről vásároljunk!
• Fontos, hogy a növény megfelelő méretű gyökérzettel rendelkezzen.
Nagyméretű növény kicsi edényben semmiképp sem biztató előjel a
megmaradás és életképesség tekintetében.
• Mielőtt bevinnénk a lakásba, fokozatosan szoktassuk hozzá a szobai,
magasabb hőmérsékleti körülményekhez.
• A fűtőtesttől a lehető legtávolabb helyezzük el. Földjét tartsuk nyirkosan. Leveleit időnként permetezzük vízzel.
• Az ünnepek elmúltával a kerti körülményekhez fokozatosan szoktassuk
hozzá a növényt hűvös, világos, fagymentes helyen.
•A
 z edényes fenyők konténerezése általában nyár végén, ősszel történik,
ezért gyökérzetük nem szövi át az ünnepek elmúltáig a labdát, így célszerű edényestől kihelyezni őket a kertbe, öntözni, majd nyár végén kiültetni.
• A földlabdás fenyőket is szabadföldön nevelik. Ősz végén speciális géppel
kiemelik, jutaszövetbe csomagolják, majd a csomagolást dróthálóval megerősítik. Ezeket a növényeket az ünnepek elmúltával kiültethetjük. A gödör legyen kétszer akkora, mint a földlabda. Ne ültessük mélyebbre, mint a
szabadföldön volt. A jutaszövetet és a dróthálót nem kell eltávolítani, csak
a törzsnél meglazítani, ezeken a fejlődő gyökerek áthatolnak, majd pedig a
talajban lebomlanak. Ültetést követően ne feledkezzünk meg az öntözésről.
Egy kis odafigyelés, és fenyőfánk nem csak a karácsonyeste dísze, hanem
kertünk látványos, kedves eleme lehet hosszú éveken keresztül.

KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészet

A konténeres és földlabdás fenyők egyre népszerűbbek a vásárlók körében, hiszen az ünnepek elmúltával a kertbe kiültetve szép szoliterek, melyek aztán egy életen keresztül emlékeztetnek
bennünket egy-egy régmúlt, meghitt karácsonyra.
De milyet is válasszunk? Karácsonyfaként a luc, szerbluc, ezüstfenyő és
a nordmann fenyő a legelterjedtebb. A Juniperus Parkerdészetben valamennyit megtalálja:
LUCFENYŐ – az Alpokban, Kárpátokban, a hegyvidékeken erdőalkotó
fenyőféle. Nagytermetű, szabad állásban talpig ágas marad. Tűlevelei sötétzöldek. Erőteljesen gyantás, finom illatú. Ennek a fenyőnek a legkedvezőbb az ára.
SZERB LUCFENYŐ – alacsonyabb termetű, gyors növekedésű, karcsú, apró tűs fenyő. Helyigénye kisebb, nem növi ki a kicsi kerteket sem.
Rendkívül ellenálló, jó tűrőképességű, az alföldi klímán is szépen fejlődik.
Tűlevelei zöldek, fonákjukon ezüstösek.
EZÜSTFENYŐ VAGY SZÚRÓS LUC – zöldes-szürke, ezüstös színárnyalatú, erősen szúrós levelű. Napos helyet kedvelő, nagytermetű, tág tűrőképességű. Magánkertekben gyakran ültetik. Ára valamivel magasabb, mint
a luc- és szerb lucfenyőé.
NORDMANN FENYŐ – fényes tűlevelei haragoszöldek, a hajtás két oldalán fésűszerűen állnak. Legszebben mélyrétegű, semleges kémhatású talajokon, öntözött körülmények között díszít. Magas árfekvésű, igényes fenyő.
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BOLDOG LEMEZ EGY BOLDOG ÉNEKESNŐTŐL

Szekeres Adrien hét
év után új lemezzel
jelentkezik. Karácsonyi, kecskeméti koncertjén az ünnepi dalok mellett, ezekből
is hallhat ízelítőt a
közönség. Ennek kapcsán beszélgettünk
az énekesnővel karácsonyról, jótékonykodásról, zenéről és az
új lemezéről.
Fotó: Varga Zoltán

• Minden évben ad a karácsonyi időszakban koncerteket. Hogyan
tudja a turnét összehangolni az otthoni ünnepi készülődéssel?
Nagyon nagy szervezéssel. Az egész életünk erről szól, folyamatosan logisztikázunk. Próbáljuk utolérni magunkat, de működik. Tudom kitől kérhetek és kapok segítséget. Most már azért is kön�nyebb, mert a lányaim nem olyan kicsik. Az önállóságuk nagy előny.
Nyílt titok, hogy mi nagyon szeretjük a karácsonyt, karácsonyrajongók vagyunk. Próbájuk megélni ezt az időszakot, sőt egészen január végéig elhúzzuk. Imádom a karácsony fényeit annyira, hogy állandóan gyertyát gyújtunk. A kislányaimmal mézeskalácsot sütünk
és közben zenét hallgatunk, énekelünk. Rengeteg karácsonyi albumunk van különböző stílusban, sokat közülük külföldről szereztünk
be. Mindenhonnan hozunk haza karácsonyi CD-t. Nem rég voltunk
New Yorkban, ahol betévedtünk a kínai negyedben egy karácsony
boltba. Azóta hangolódunk az ünnepre.
•A
 Szekeres Adrien koncert karácsonykor természetes. De Szekeres Adrien és családja milyen koncertre jár ilyenkor?
Az az igazság, hogy ebben az időszakban nagyon nehéz eljutnunk
koncertre, vagy színházba. Azért mindig igyekszünk. Nyilván ilyenkor nem maradhat ki az opera, tavaly a Diótörőt láttuk. A Vörösmarty térre is mindig ellátogatunk. A gyerekekkel múlt héten például egy
Csajkovszkij esten voltunk, most pedig a Macskák musical következik. Olyan programokat keresünk, ami nekünk és nekik is jó. Mind a
két lányom zenél, így gyakran járunk zeneiskolai koncertekre is.
•R
 engeteg stílusban kipróbálta már magát és operát is szokott
énekelni a koncerteken. Hogyan fogadja a közönség? Van e mögött esetleg tanítói, nevelői szándék?
Persze, hogy van és borzasztóan jól működik! A komolyzene Alfája
és Omegája a zenének. Muszáj, hogy az emberek valamilyen mértékben ismerjék. Nem lehet például összehasonlítani egy szimfonikus zenei kíséretet egy fél playbackkel előadott dallal. A zene annyira sokrétű és az opera ennek fontos része. Az emberek, pedig nagyon pozitívan, nyitottan reagálnak rá. Az egyik arénás koncertemen pont egy
ária után tapsoltak állva az emberek. Nagyon sok olyan visszajelzést
kapok rajongóktól, hogy szívesen mennének operába, tudok-e ajánlani. Balczó Péterrel az operaház tenorjával gyakran fellépek és voltak

olyan rajongók, akik a fellépés
után elmentek megnézni őt az
operába. Azt gondolom, hogy
kínálni kell a közönségnek különböző zenei stílusokat.

• December 20-án lesz koncertje Kecskeméten, „A
Szeretet Ünnepén” címmel
a Hírös Agórában, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral. Hogyan készülnek
a fellépésre?
Dolgoztunk már együtt a kecskeméti szimfonikusokkal. Külön és közösen is próbálunk. Több koncertünk lesz közösen, így sok időnk
lesz összeszokni. A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar egy kiváló zenekar és örülök, hogy sok év után megint együtt dolgozhatunk. Mindig szeretem a maximumot adni és boldogít a tudat, hogy helyi támogatók is örömmel csatlakoztak a koncerthez. Külön köszönöm Kecskemétnek és partnereinknek a támogatást. Mindez azért tudott így
létrejönni, mert mindannyian szeretnénk valami maradandót alkotni.
• A koncert után dedikálással várja rajongóit és az új klipjébe is
bevonja a közönségét. Ezek szerint nagyon fontos Önnek a személyes kapcsolattartás a rajongókkal.
Számomra ez nagyon fontos. A videoklipnél célunk, hogy az emberek merjék megmutatni azt, hogy szeretnek valakit. Mostanában
úgy érzem, mintha „ciki” lenne Magyarországon érzelmes dalokat
hallgatni, vagy felvállalni a mély érzéseket, melyek ebből fakadnak.
Az „Így szerettek ők” című dalom videoklipjéhez arra kérjük az embereket, hogy merjék vállalni az érzéseiket. Így megmutathatjuk a
világnak, hogy igenis tudunk szeretni.
• Tudom, hogy nagyon fontos Önnek a jótékonykodás. Kislányai
figyelmét is felhívja a segítségnyújtás fontosságára?
Természetesen. A lányaim nemcsak otthon, hanem szerencsére az
iskolában is lehetőséget kapnak segíteni másokon, és olyan projektekben tevékenykedni, melyeket az iskolák szerveznek. Amit otthon
megtanulnak, azt viszik tovább a nagyvilágba. Fontos a gyerekekkel beszélni arról, hogy vannak emberek, akik nem olyan szerencsések, mint ők és felelősségünk segíteni. Hiszek abban, hogy minden
emberben van legalább egy pici jóság. Azt a jót pedig sohasem késő
előcsalogatni.
• Kinek ajánlaná az új, Megállók című lemezt?
Azoknak ajánlom, akik szeretnének egy kicsit megállni a mai rohanó világban. Egy kicsit kiszállni a mókuskerékből. Aki fogékony a
szépre és a mélyebb érzésekre, elmélkedésre, nemtől, kortól függetlenül, az élvezni fogja. Én nem tudok szerepet játszani, boldog ember vagyok, így ez a lemez is egy boldog lemez lett.
Vágsélei Csilla
Családinfó Magazin | 2016. december
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FOLYAMATOS JELENLÉT A
CSALÁDBAN ÉS AZ ÜZLETBEN IS

Interjú Budai Lászlóval, az Agroker Áruház ügyvezető Igazgatójával család
és munka összehangolásáról
Az Agroker a bő két évtized alatt már teljesen
beépült a köztudatba. De a nagy cég mellett
nagy családról is kell gondoskodnia. Mesélne
a családjáról és a pályafutásáról?
Már kisgyermekkorom óta az agrár, kertész pálya vonzott. Az Agrokernél 23 éve
kezdtem mint alkalmazott. A nagy fiam
Ákos 20 éves, vagyis majdnem egyidős az
agrokeres pályafutásommal. A két területen egyszerre kellett teljesítenem. Ákos
fiam Gödöllőre a Szent István Egyetemre
jár, míg a 12 éves Máté a Mátyás Király
Általános Iskolába. Mostani házasságomban van egy nevelt lányom Réka aki szintén a Mátyásban
kéttannyelvű osztályban 4. osztályos, és egy 4,5 éves Zorka lányunk a feleségemmel. Mindig próbáltam úgy dolgozni, hogy egyszer tulajdonosként működtethessem az Agroker Áruházat. Miután az Agrokerhez kerültem közel
egy év után rám bízták az áruház vezetését és közel 10 évvel ezelőtt teljesült
az álmom is. Azóta tulajdonosa is vagyok az Agroker Áruház Kft-nek. Nagyobb fiam is az agrár vonalon mozog, azt tanulja. Hogy ezt a pályát folytatja-e vagy sem az az ő döntése. Már most is többször besegít a munkába. De
még fiatalok vagyunk a feleségemmel, sokáig szeretnénk vinni az üzletet közösen, ugyanis ő is itt dolgozik. Célunk, hogy az Agroker Áruház Kecskeméten egy jól működő nagy családi vállalkozás legyen.
Mekkora családban nőtt fel? Mindig több gyermeket szeretett volna?
Átlagos, és egyben szeretettel teli családba születtem, egy öcsém
van. Én magam is legalább két gyermeket szerettem volna, hiszen
akinek van testvére és úgy nő fel az tudja, hogy ha már senki nincs
is körülötte a testvérére mindig számithat.

Hogyan tudott ilyen erős lenni az Agroker Áruház? Illetve ekkora család
mellett hogyan tudta ezt elérni?
Az Agroker Áruház törekszik arra, hogy a vevőkkel személyes kapcsolatot alakítson ki, ami nagy előny egy multival szemben. A siker köszönhető még a széles, mindenre kiterjedő kínálatnak is. De be kellett látnunk, hiába a jó kínálat, ha nem jut el az emberekhez. Ezért már a kezdetektől koncepció, hogy mindenhol jelen legyünk hirdetések terén is Pl:
Plakát, nyomtatott sajtó, mint a Szuperinfó, internet vagy rádióreklám.
Webáruházként már online is elérhetőek vagyunk. Ezeket mind én tartom
kézben és ellenőrzöm is. A folyamatos jelenlét az egyik kulcsa a sikeres
üzletnek. A cél az, hogy az embereknek rögtön a mi áruházunk jusson
eszébe, ha a kerttel, munkavédelemmel kapcsolatos igényük támad. Ehhez viszont mindig jelen kell lenni. De ez a magánéletben is igaz. A család is csak úgy működik, ha folyamatosan jelen vagyunk.
Minden sikeres férfi mögött áll egy nő - szokták mondani. Önöknél is így van?
Igen, ez 100%-ban igaz. Szívesen viszem is a feleségemet a céges tárgyalásokra, rendezvényekre, szakmai előadásokra. Ketten többet látunk és kíváncsi vagyok a véleményére, nézőpontjára. Ő is aktívan részt vesz a cégben. Neki nagyon jó a szervező és kommunkiációs készsége, igy bármilyen céges feladatot rá bízhatok. A családban övé a vezető szerep, az üzletben pedig az enyém. De mind a kettőt közösen építjük.
Ezek szerint Önöknél működik, hogy együtt dolgoznak?
Abszolút, sokan próbáltak lebeszélni, de nálunk nagyon jól működik. Természetesen ugyanazok az elvárások vonatkoznak a feleségemre is, mint más
kollégára, nem kivételezek.

Családi nyaralásokra sikerül időt szakítani?
Nem egyszerű a logisztika ennyi emberrel, de törekszünk rá, hogy minden évben egyszer, kétszer egy-egy hétre mind a hatan elmenjünk egy köCégvezetőként és családfőként is mindig készenlétben kell lenni. Nem le- zös nyaralásra. Azért van 7 szehet ezt egyszerű összehangolni.
mélyes autóm is, hogy a csaNem egyszerű, de nagyon imádom a családom. Feleségemmel nagyon sze- lád összes tagja beférjen egyretjük egymást, és mivel megvan köztünk a harmónia így a gyerkekkel
szerre. De arra is odafigyelünk
való bánás is sokkal egyszerűbb. Próbálom úgy beosztani az időmet, hogy a feleségemmel, hogy kettesmindenre, a családra és a cégre is jusson. Jelen kell lenni a cégben is és a
ben is nyaraljunk. Mivel a legcsaládban is, hogy működjön. Aktívan részt veszek a család mindennapja- kisebb lányunk még csak 4,5
iban. Viszem a gyermekeket iskolába, óvodába, különtanárhoz, edzésre. A éves, csak rövid időre mehenem velünk élő gyermekeimet ugyanúgy, mint a velünk élőket. Nagy fiam tünk. Nem is szívesen hagyaz egyetemen van, ezért vele kevesebbet tudok találkozni, de a kisfiam, aki juk itthon, lehetőleg visszük,
nem él velünk, ő is rendszeresen jön hétköznap, hétvégén is. Gyakran van
de a kettesben töltött napokegyütt az egész család, aktív a kapcsolatunk. Munkában az elvem az, hogy ra is szükség van. Ezek mela koncepciót én állítom fel. Mikor, mit hogyan értékesítünk, hogyan hirlett barátokkal is szívesen
detünk, de a végrehajtás a kollégáké. Nagyon fontos, hogy olyan kollégákapcsolódunk ki. Nyaraláim legyenek, akikben megbízom. Sikerült is egy ilyen csapatot felépíteni.
saink mindig aktívak, szereMegbízunk egymásban, csak így lehetünk eredményesek, hiszen egymás- tünk minél több élményt betól függünk. Az eredményesség, pedig közös érdekünk. A legtöbb kollégá- gyűjteni ilyenkor.
val 20 éve dolgozok együtt, így már mi is egy nagy család vagyunk.
Vágsélei Csilla
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17-BEN 7: HÉT ÚJ OPEL 2017-BEN

- modelloffenzíva az Ampera-e-től a zászlóshajó Insigniáig
Jövőre valamennyi járműkategóriában padlógázt ad az Opel: „17-ben 7“ jeligével indítja modelloffenzíváját, hét premierrel
2017-ben. Hosszú története alatt –1899 óta
gyárt járműveket – sohasem hozott még ki
ennyi újdonságot egyetlen naptári évben
a márka. A „17-ben 7“ egy átfogó terv része, amelynek keretében 29 új modell jelenik meg 2016 és 2020 között, miáltal teljesen megújul a vállalat iránya és portfóliója.

„A B-szegmensben is egyre emocionálisabb autókat kívánnak a vevők. Mozgalmas designjával
és az urbánus életstílushoz illő előnyeivel ennek
a várakozásnak felel meg a Crossland X, – városban kezesen viselkedik, hosszú úton magabiztosan teljesít“, jelentette be az Opel marketing-főnöknője, Tina Müller az X-Faktoros típust. „Olyanoknak való, akik a városban élik ki
5. A sokoldalú útitárs: Az Európa-szerte sikea vidék iránti szeretetüket, saját paradicsomot és
res Opel Vivaro jövőre még nagyobb komforttal zöldséget termesztenek a tetőteraszon, és tágas
2. Az új zászlóshajó: A teljesen újonnan terveés fokozott flexibilitással jön ki.
helyet akarnak a gyerekeiknek, illetve amikor
zett Opel Insignia Grand Sport egy ötajtós limubevásárolni mennek a bio-piacra.“
zin, kupészerű vonalakkal, sportos viselkedéssel 6. Az a bizonyos X-tra: 2017 tavaszán kap tárAz SUV és CUV modellek értékesítési számai a
és a kategóriában vezető összkerékhajtással. Az sat az Opel bestsellere, a MOKKA X, amikor a
B-szegmensben 2010 óta megötszöröződtek. Az
új Insignia a több mint 900 ezer példányban elB-szegmensben megjelenik az Opel Crossland X Opel Crossland X még jobban felélénkíti e kaadott típuselőd nyomába lép, és ahhoz hasonló- crossover (CUV). Az újonc a sportos, ugyanaktegóriát, és további növekedést eredményez a
an az Opel rüsselsheimi üzemében készül.
kor tágas CUV trendjét követi.
márkának. Ezzel a típussal egy egész crossoverX mint eXtra: a MOKKA X az Opel szubkompakt offenzívát indít az Opel 2017-től, kiegészítve az
3. A nagy sport-kombi: Akárcsak az Insignia
SUV-modellje, amely Európa-szerte több mint
ADAM-től a Zafiráig terjedő portfólióját.
Grand Sport, az új Opel Insignia Sports Tourer is 600 ezer vevőre talált, 2017 elején pedig a
a 2013-as, iránymutató Opel Monza Concept taB-szegmensben hoz ki egy új crossovert (CUV)
7. Új CUV a C-szegmensben: Az Opel kiegénulmány formanyelvét viszi tovább. Sportos front- a villámos márka – ez lesz az Opel Crossland X.
szíti kínálatát a népszerű kompakt osztályja, a keskeny fényszórókkal, vegytiszta dinamikát A legfrissebb trendeknek megfelelően sportos,
ban. Az Astrához és a Zafirához egy különösen
sugall. Helykínálata jelentősen nőtt az elődéhez
ugyanakkor tágas CUV lesz az újdonság. Ezt már sportos crossover csatlakozik.
képest – különösen hátul és a csomagtérben.
az új, egyéni és izgalmas elnevezés is sejteti.
Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
A „17-ben 7“ modelloffenzíva hét lépése:
1. A hatótáv bajnoka: A Párizsi Autószalonon
bemutatott Opel Ampera-e 2017 tavaszától forradalmasítja a villanyautózást. Ötszáz kilométert meghaladó hatótávjával uralkodó szerepet
játszik kategóriájában. Ehhez a 150 kW/204 LE
teljesítményű villanymotorral elérhető, sportkocsihoz méltó menetteljesítmények mellett egy
kompakt ötajtós kocsi helykínálata járul.

4. A mindentudó: Az Opel Insignia Country
Tourer továbbra is kalandkereső jellegű,
összkerékhajtású, terepes kinézésű Sports
Tourer marad. Az új modell különösképp jó választás a téli sportok és a vidéki élet kedvelőinek, és mindenkinek, aki simán csak egyéni
megjelenést szeretne.

Tel.: 06 76/502 900
www.tormasi.hu info@tormasi.hu
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AZ ÜNNEP ITALAI

A karácsonyi menüsor megtervezésekor gondolnunk kell a felszolgált italokra is. A különböző borok nagyon jól ki tudják egészíteni az egyes ételeket, sőt némelyiket még bele
is főzhetjük az ünnepi fogásba. Sok szempontot figyelembe lehet venni a párosításnál,
de arra mindenképpen ügyelnünk kell, hogy csak olyan bort főzzünk bele az ételbe vagy
szolgáljunk fel, amit önmagában is szeretünk és szívesen fogyasztunk. Az ünnepi borválasztásban Kis Nándor, a Kis Hordó Kézműves Italbolt tulajdonosa volt segítségünkre.

Az ételek mellett a vacsoravendégek ízlését is figyelembe kell vennünk.
Ezért Nándor bátran ajánlja kínálatukból a fehér, száraz Nyakas Irsai Olivért, ami a hölgyek és urak nagy kedvence. Ezzel nehéz mellélőni. Az
ünnepi vacsorához dukál valami különlegesség is. Az aradi Balla Géza
pincészet magas minőségű borai, pedig azok. Csomagolásuk is különleges, ezért ajándékként is megállják a helyüket. A karácsonyi asztalról nem hiányozhat az új bor sem. A Kis Hordóba már megérkeztek a
2016-os palackozású borok, mint például a Frittmann Irsai Olivérje és
Kékfrankos rozéja.
Ha az étel-bor kombinációkat nézzük, akkor jó ötlet lehet a leves elkészítéséhez egy száraz minőségi vörösbort felhasználni. A vacsora folyamán,
pedig ugyanabból a palackból italként is fogyaszthatunk egy-egy pohárral.
Nagy kedvenc a kiskőrösi Szentpéteri Attila minőségi száraz vörös bora,
ami kitűnő választás lehet a leveshez.

A karácsonyi halászlé és egy kadarka kombinációjából nagyszerű ízek születhetnek. Egy citromos halételhez viszont a nagyon kedvelt Polyák pincészet Olaszrizlingjét ajánlja Nándor.
A desszert és a bor kombinációja esetén nem maradhat ki a Birkás jégbora, ami egy nagyon édes bor. A jégbor ritkaság számba megy és az ünnepi
süteménnyel kombinálva nem csak a nőket, de a férfiakat is le fogja venni
a lábáról. A Kis Hordóban kapható eperbor ugyancsak jó kiegészítője lehet a desszerteknek. A nyugodtabb ünnepi napokon, pedig jó társ tud lenni egy bögre forralt bor, ami decembertől a Kis Hordóban palackozva lesz
kapható. Az üzlet minőségi, palackozás előtt álló, baráti árú folyóborait is
felhasználhatjuk erre a célra, amihez a fűszereket is helyben megkapjuk.
A Kis Hordóban arra törekednek, hogy minél több minőségi kézműves itallal szolgáljanak. Ebbe a borok és a sörök is beletartoznak. Egyediségük abban rejlik, hogy palettájukban több olyan darab megtalálható, ami máshol nem.
A Kecskeméti Sörmanufaktúra üveges söreit első ízben kizárólag náluk lehet
megvásárolni. A Békésszentandrási Sörfőzde és a méltán neves Csíki Sörfőzde
palackjai is képviseltetik magukat kedvező áron a több, mint 20-féle sör között.
Az üzlet a borokat kiemelt figyelemmel követi és helyet kapnak náluk helyi és
környező termelők is. A minőségi folyó borok mellett a palackozott borokból is
széles a paletta: Polyák, Vass, Frittmann, Bodri. A felső kategóriás borok közül
a Gere és a Boch is jelen van. A Kis Hordó karácsonyra elérhető áron, egyedi
összeállítású ajándékcsomagokat is tud készíteni a kínálatukban lévő italokból.
Az üzletben a karácsonyi vacsorához bor, a szilveszterhez pezsgő, a hétvégi
bulihoz, pedig sör vagy rövidital is kapható. Bor és sör kóstolóik alkalmával kipróbálhatóak a különlegességek is. A karácsonyi borok kiválasztásában szívesen segítenek a Kis Hordóban, hogy a vacsora és az ital összhangban legyen.
Vágsélei Csilla
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finom és puha
mézeskalácsokat süthetünk az alábbi recept
alapján. Nem kell napokat várni, hogy megpuhuljon, rögtön ehető, díszíthető. A puhaság titka
abban rejlik, hogy a tésztát nem kell egy éjszakát
pihentetni.

HOZZÁVALÓK:
600 g búzaliszt (BL55)
100 g búza-rétesliszt (BFF 55)
160 g porcukor
100 g vaj
2 csapott tk holland kakaópor
2 csapott tk szódabikarbóna
2 csapott mk őrölt gyömbér
2 csapott mk őrölt fahéj
2 csapott mk őrölt szegfűszeg
400 g méz
2 db tojás (közepes)
2 db tojássárgája
A DÍSZÍTÉSHEZ
2 db tojásfehérje
240 g porcukor

ELKÉSZÍTÉS:
1. Egy nagyobb tálban összekeverjük a lisztet a kakaóval, a szódabikarbónával, a fűszerekkel, és a porcukorral, majd belemorzsoljuk a vajat.
2. A mézet mikróban kicsit folyósabbra melegítjük, és hozzáadjuk a lisztes keverékhez.
3. A legvégén hozzáadjuk a tojást, és a tojássárgáját. Kevés vízzel lágyíthatunk a tésztán ha szükséges, de elegendő egyszer bevizezni a kezünket a gyúráshoz.
4. Összegyúrjuk a tésztát.
5. 10 percre hűtőbe tesszük a folpackba csomagolt tésztát.
6. A kicsit kihűlt tésztából egy kisebb adagot lisztezett felületen kinyújtunk. A liszttel óvatosan bánjunk, hogy ne vegyen fel sokat, attól keményedik a mézeskalács. 3-4 mm vastagságúra nyújtjuk, és tetszőleges formákra kiszaggatjuk. Ha karácsonyfára készítjük, szúrjuk ki az akasztó helyét is.
7. 180 C-os, előmelegített sütőben 8 percig sütjük, légkeverés nélkül!
8. Közben kinyújtjuk és kiszaggatjuk az újabb adagot a másik tepsire, míg
el nem fogy a tésztánk.
9. A sütőből kivett mézeskalácsokat kihűlésig egyenes felületre szedjük
ki, mert ilyenkor még eldeformálódnak. 5 perc hűlés után vékonyan átkenhetjük őket tojásfehérjével, ha szeretnénk, hogy fényesek legyenek.
10. A
 kihűlt mézeskalácsokat „írókával” díszíthetjük. Az írókához a tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd apránként belekeverjük a porcukrot, amivel addig verjük, míg gyönyörű, csillogó és kemény habot nem
kapunk. Nyomózsákba töltjük és kidíszítjük a mézeskalácsokat, majd
hagyjuk őket tökéletesen megszáradni.
Jól záródó fémdobozban tároljuk a mézeskalácsokat,
esetleg egy szelet almát helyezhetünk melléjük,
ami biztosítja a nedvességet, és nem száradnak ki.

Családinfó Magazin | 2016. december

27.

ÉLŐÉTELLEL AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZETÉRT
Mindenki egészséges, hosszú, boldog
életre vágyik. Az egészséges élet
titka, pedig legnagyobb részt a
táplálkozásban rejlik. Nem véletlenül tartja a mondás: az
vagy, amit megeszel.

PALEO SÜTI AZ ÜNNEPI
ASZTALON
A karácsonyi vacsoránál a család apraja- nagyjának meg kell felelni. Kedvezni kell a cukros nagyinak, a diétázó sógornőnek,
a gluténérzékeny kis öcsinek és
az egészséges életmódot folytató unokahúgnak is. A kecskeméti
Paleo Bolt most egy olyan süteményt
ajánl, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, de emellett egy nagyon finom,
igazi karácsonyi sütemény.
SZAFI FITT PUSZEDLI - Csökkentett szénhidráttartalmú,
gluténmentes, tejmentes, hozzáadott cukormentes puszedli
Hozzávalók (4db-hoz):
		
50g Szafi Fitt paleo süteményliszt
		
30g kókusztej
		
2 tojássárgája
		
5g Szafi Fitt kókuszolaj
		
1 tk Szafi Fitt paleo mézes keksz fűszerkeverék
	Elkészítés: Az összetevőket összegyúrjuk, 2 percet pihentetjük, majd formázzuk. Előmelegített sütőben 170 fokon 16 percig sütjük.
A Paleo Boltban minden hozzávaló megtalálható a recepthez és
ezeken kívül rengetegféle természetes, E mentes, alapanyagot és
készterméket megkapunk a hozzáértő eladóktól. A szójamentes
húsoktól elkezdve a kókusztejes finomságokon át a természetes édesítőszerekig mindent megtalál az egészségtudatos vevő.
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.
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Bogdánné Ubornyák Borit és Hollóné Sánta Ilonát is mindig foglalkoztatta a hosszú, egészséges élet
elérésének módja. Így találtak rá a nyers- vegán táplálkozásra. Közös álmuk volt az idén megnyílt Vital Élőételbár, ahol
csak nyers-vegán ételeket szolgálnak fel.
A vitaminban, ásványi anyagokban gazdag zöldségek, gyümölcsök főzés, sütés során elveszítik vitamintartalmuk 50%-át
és teljes enzimtartalmukat. A nyers étel fogyasztásnál nem
áll fent ez a probléma. A Vital Élőételbárban kapható levesek,
főételek, turmixok, édességek, kenyerek és krékerek elkészítése során nem hevítik 42 fok fölé az ételt, mert ez az a határ, ami felett az enzimek elpusztulnak a növényekben. Így az
ételekben lévő értékes anyagok elláthatják vízzel és oxigénnel
sejtjeinket, ami segíti a sejtmegújítást. Az élőételbár kínálatában lévő ételek csak aprítással, turmixolással, darabolással és
aszalással készülnek. Ezek a finomságok mentesek a finomított élelmiszerektől, liszttől és cukortól. A kizárólag növényi
alapanyagoknak köszönhetően glutén, laktóz és tojásmentesek. Így ételallergiásoknak, fogyni vágyóknak is ajánlott ez a
táplálkozási mód. Torták, kenyérhelyettesítők és más finomságok is a kínálatban vannak. Teljes menüsort is lehet otthonra rendelni.
A zöldturmixokkal, pedig olyan egészséges növények, mint a
petrezselyem vagy a spenót, almával társítva finom, könnyű
emészthető formában kerülhetnek a szervezetbe. A két tulajdonos szeretné, ha minél többen megtapasztalnák az élőtétel jótékony hatásait testileg és lelkileg is. Hiszen ezek az ételek energikusabbá, jókedvűbbé és derűsebbé is teszik fogyasztóját.
Bogdánnné Ubornyák Bori és Hollóné Sánta Ilona

BETTI DELIKÁTESZ,
AHOL NEM ÁRULNAK
ZSÁKBAMACSKÁT

UPPERBARS
– SZERETHETŐ EGÉSZSÉG
Karácsonykor hajlamosak vagyunk túlzásba esni az evés, főleg a csoki nassolás
terén. Mindenki ismeri azt a jelenséget,
amikor már csak a szaloncukor papírja lóg a karácsonyfán, pedig még csak két
napja áll a fa. Újévkor, pedig lóhalálában
adnánk le az ünnepek alatt felszedett kilókat. Azonban ma már olyan természetes
alapanyagokat tartalmazó szaloncukrot
is választhatunk az UpperBars termékcsaládból, ami minőségi és finom is.
A teljesen magyar kezekben lévő cég már 1999 óta gyárt édességet és 3 éve jött az ötlet, hogy megvalósítsák mindenki álmát:
a természetes anyagokból készült csokoládét. A legkedveltebb
édességet mindenki szívesen fogyasztja, ezért volt érdemes az
eddigi bűnös élvezetnek titulált csokit gyógynövényekkel dúsítani és gyümölcsökkel ízesíteni.
Az UpperBars csokijait, szaloncukrait az egészség jegyében,
büntetlenül lehet majszolni. Ezek a csokoládék természetes ös�szetevőkből állnak, nem tartalmaznak tartósítószert, színezéket és GMO mentesek. Magas 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.

Hiába szeretnénk egészséges, jó minőségű ételeket főzni, ha a mai rohanó világban nincsen időnk felkutatni az ilyen
alapanyagokat. A főzésre egyre kevesebb
időnk jut, ezért konyhakészebb nyersanyagok után kell néznünk. A november
végén nyíló Betti Delikátesz egészséges,
egyedi, termelői, magas minőségű élelmiszereket kínál, nem csak alapanyagként,
hanem helyben fogyasztásra is.
Az üzlet családi, baráti vállalkozás, amibe mindenki a legjobb minőségű termelői árúját adja. A Zöldségekért, gyümölcsökért a Terézia Kertje családi gazdálkodás felel. A termékeket nemcsak
nyersen, hanem feldolgozva savanyúság, befőtt, lekvár formájában is haza lehet vinni. A húsáru a kecskeméti NPK Charolais
farmról érkezik. Az itt tenyésztett húsmarhákból prémium kategóriás konyhakész, vákumcsomagolt, szeletelt húsok készülnek.
Különlegesség a több hétig érlelt húsok, ami Magyarországon alig
elérhető. A Delikátesz szeretné bemutatni, hogy a steak nem áll
meg a bélszínnél, más lehetőségek is vannak. Több kecskeméti,
neves étteremnek, mint a Splaetta vagy a Tepsi ők a beszállítói. A
kemencés tönköly kenyerek tej és cukormentesek. Glutént ugyan
tartalmaznak, de a tönkölylisztnek köszönhetően sokkal egészségesebbek. A cukorbetegek, laktóz és gluténérzékenyek is találnak
maguknak olyan ételt és alapanyagot, amit fogyaszthatnak.
A termékpalettából minden megkóstolható kész ételként is. Egy
tönköly bundás kenyér reggelire, egy prémium kategóriás húspogácsás hamburger ebédre, egy paleo rostos ital délutánra és már
gondolkodhatunk is, hogy melyik alapanyagot vigyük haza, hogy
az ízeket az otthoni esti vacsorához reprodukálhassuk. Láthatjuk,
ízlelhetjük, hogy miket lehet készíteni a termékekből, tanácsot is
kaphatunk arra vonatkozólag, hogy hogyan készítsük el otthon.
Betti Delikátesz mindenben a magas minőséget
képviseli és vallja, hogy jó alapanyagból csak jó ételt készíthetünk.

A termékcsalád fejlesztésében élelmiszermérnök, orvos és
dietetikus is részt vesz, ami garantálja a szakértelmet. Az
UpperBars termékcsalád a kecskeméti, Izsáki úton lévő SzilCoop áruházban, a piac melletti Betty Delikateszben (Csáky
u.18.) és decembertől a Malom földszintjén is megtalálhatók
lesznek. Országosan pedig a Kulcs patikákban lehet hozzájutni
a gluténmentes édességekhez.
UpperBars – Szerethető egészség
Vágsélei Csilla
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INDIAI GASZTRONÓMIA
A vegetáriánusoknak, ételallergiásoknak és az indiai ételek kedvelőinek jó választás Kecskemét belvárosában a
Dharma Étterem. A tradicionális indiai ételeket felsorakoztató
étkezdében a fogások által testileg, a hangulatos közeg által
pedig lelkileg töltődik fel a betérő vendég.
A nemrégiben felújított, tiszta belső tér is szintén hozzájárul
ehhez, főként azok számára, akik nem csak testi, de lelki táplálékhoz is szeretnének hozzájutni. Szabó Zoltán tulajdonos
elmondta, hogy a Dharmában fizikális és lelki szinten is megjelenik az indiai kultúra és hitvilág. Az étterem kizárólag húsmentes ételekkel szolgál, illetve a különböző ételallergiásoknak is van kínálat. A napi 12-féle fogás között mindig vannak
tej-, glutén- és cukormentes ételek. Tojást, gombát és hagymát egyáltalán nem használnak a konyhában. Ezek az ételek tradicionális, több ezer éves indiai receptek alapján készülnek. Az eredeti ételek fűszermennyiségét csökkentették, hogy az európai gyomor számára se legyenek megterhelők. Fizikális és szellemi szempontból jó minőségű alapanyagokat használnak; csak pálma- vagy kókuszzsírt alkalmaznak.
Pozitív hatású fűszerekkel ízesítik az ételeket, mint a gyömbér, a koriander, a kurkuma vagy a római kömény. Az egészséges fűszereket, alapanyagokat, amelyeket az indiai konyhában használnak, sokszor az emberek tabletta formájában, vitaminként veszik be. A Dharmában viszont a napi étkezéssel
bejutnak ezek a fontos tápanyagok a szervezetbe. Az ételek
fűszerösszetétele, pedig segíti az emésztést. Az étlap összeállításánál odafigyeltek a hús hiánya miatti fehérjepótlásra. A
sárgaborsó, csicseriborsó és a lencse remek erre a célra.
Ha valaki otthonra rendelne egy cseppnyi Indiát, akkor megteheti. Teljes heti megrendelés esetén, illetve diák- és nyugdíjas igazolvánnyal kedvezmények járnak. Az étterem rendezvényeket is
vállal helyszínre településsel. Akit az indiai vagy Krisna kultúra
érdekel, azt szeretettel várják a hétfő esti nyílt előadásokra.
Vágsélei Csilla

HAL A TÁNYÉRON, NEM
CSAK KARÁCSONYKOR!
Karácsonykor hagyomány a magyar
ünnepi asztalon a halászlé. A legtöbben csak ilyenkor fogyasztanak halat,
az év többi részében hanyagolják. Pedig
a hal az egyik legegészségesebb húsféle.
A mostanában egyre nagyobb teret kapó
tudatos életmódok valamelyest javítottak a helyzeten, de még mindig nagyon
kevés halat fogyaszt a magyar – osztotta meg velünk tapasztalatait Bende
Imre, a Ficánka Halboltok tulajdonosa.
A Ficánka Halbolt a kecskeméti, ceglédi és érdi piacon egész évben várja a vásárlókat széles kínálattal, de az ünnepi menüsornak köszönhetően karácsonykor bonyolítja forgalmának nagy részét. Egész évben kapható a boltban élő hal, természetesen kábítva. A kényelmesebbek kedvéért helyben tisztított, friss halat,
szeletet, filét is árulnak és a kiválasztott élő pontyot is megpucolják. A fagyasztott áruk között rengeteg nehezen beszerezhető különlegesség kapott helyet, mint például királyrák, polip, tintahal, cápa, békacomb, keszeg, süllő, fogasfilé, tonhal. A pultban
minden olyan halfajta megtalálható, ami a magyar vizekben elérhető pl: ponty, busa, amur, kárász, folyami és afrikai harcsa, tokhal és
még a norvég lazac is frissen kapható. Karácsonykor a ponty és a
harcsa a sláger. Évről-évre nagyobb az igény a szálkamentes halra,
amire jó választás a harcsa, a tokhal. Természetesen halbelsőségek,
halászlékockák, sűrítmények, halfűszerek és bajai halászlé tészták
is kaphatóak. A jó halászléhez hozzátartozik az alaplébe belefőzött
csontok, egyéb részek, ha nem is tálaljuk fel. A telt ízt ezek adják.
A Ficánka Halbolt a legjobb minőséget nyújtja, a kecskeméti Hello
Hal Halbisztró is tőlük vásárol.
Sokan tartanak a hal zsírosságától, pedig a hal zsírja egészséges, sokan halolaj kapszulaként is fogyasztják. Mindemellett a
hal könnyen emészthető, magas víz és fehérjetartalma van. Érdemes, ezért az évi egy alkalomnál többször tányérunkra tenni és
kísérletezni a különböző halfajtákkal.
Vágsélei Csilla
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CEGLÉDI REMEK - egy díjnyertes száraztészta család
Mi történik akkor, ha egy jószándékú közterület felügyelőnek elege lesz abból, hogy a munkájának sikerét abban mérik, hogy mennyi büntetést szedett be? Felmond, és más pályát választ.
Csoknyay László is így tett. Ráadásul mivel a
felesége, aki egy bankban dolgozott, szintén úgy
érezte, hogy egyre lelketlenebbé válik a munkája,
így logikusan adódott az alkalom, hogy közösen
vágjanak bele valami újba.
„Sokféle ötlet felmerült, gondolkoztunk lekvárfőzésen, bonbonkészítésen,
de végül a száraztészta mellett döntöttünk. Egyszerű az oka, találtunk egy
eladó üzem hirdetést, ami megtetszett” – meséli László. „Felmondtunk,
hitelt vettünk fel és rá egy hétre kiderült, hogy terhes vagyok” – teszi hozzá Csoknyayné Szűcs Nikoletta, László felesége. Nem volt könnyű az indulás, de ez még csak apróság az mellett, hogy nem csináltak jó vásárt
a nyugdíjba menő házaspár által átadott vállalkozással. „Azt hittük, piacot is veszünk, de végül alig 5%-a maradt meg annak, amit az elődeink átadtak. Kiderült, hogy a boltok örülnek, hogy a váltással megszabadulnak
egy problémás beszállítótól.”

kiemelt résztvevői, hiszen most már helyi nevezetességnek, büszkeségnek
számítanak, akik a termékeikkel széles körben öregbítik a város jó hírét.
A tasakok hátoldalán a tágabb család látható – akik a gyártásba, szállításba is besegítenek –, így a „Tőlünk - Neked” szlogen élővé válik, hiszen a
gyártók a saját arcukat vállalva fejezik ki, hogy amit a vevő vásárol, az egy
valódi kézműves termék, amelyért garanciát vállalnak. Az üzenet egyértelmű: büszkék vagyunk arra, amit ebbe a zacskóba csomagoltunk.

Három évig bérleményben működött az üzemük, egy éve költöztek át a
jelenlegi helyükre, ami már saját tulajdon. Az üzem egybe van építve a
Egy tapasztalt tésztás kollega segített, tanácsolt minket. Rajta kívül a
családi házzal, így a kisgyerekek – azóta már kettő van belőlük – mellett
nagymamákhoz fordultunk, hogy hogyan kell valódi, házi tésztát gyártani. is könnyű ránézni a száradó tésztára, ha kell átkeverni, vagy éppen állítaAzt tűztük ki célul, hogy a nagyipari technológiával szemben olyan házini valamit. „Van, hogy csak éjszaka érünk rá dolgozni, és ez sokkal kön�as jellegű, laza szerkezetű tésztákat készítsünk, mint amit gyúródeszkán, nyebb így, hogy itthon van az üzem” - mesélik.
kézzel csináltak régen az asszonyok. A szárítás volt a legnagyobb kihívás,
a tészta először csak savanyodott, tört. Amikor eljutottunk odáig, hogy
A technológia – igazodva a maguk elé tűzött valóban kézműves tésztakészímár mi is elégedettek voltunk a minőséggel, vettem egy nagy levegőt és
téshez – olyan mértékben egyedi, hogy a gépek, berendezések jelentős részét
körbeküldtem a mintákat a kereskedő cégeknek.
is maguk gyártották. Elektronikának, vákuumos technológiának nyoma sincs,
de ugye a nagymamák se ismertek ilyesmit. Kézzel, egyszerű gépekkel dolNéhány éve indultak, de hosszú út van mögöttük. Tudták, hogy mást akarnak, goznak, és olyan ügyesek, hogy képesek a cérnametéltet fészekre szárítani.
mint ami a piacon van, és ezt az utat egyedül kellett végigjárniuk. Mérföldkőhöz értek: a Ceglédi Remek tésztacsaládjuk megkapta a Magyar Kézműves A történetük a tésztagyártóknak – és minden más vállalkozónak is – taRemek címet, ami egyrészről egy független szervezet részéről egy komoly
nulságos. Céltudatos, kitartó munkával, kreatív ötletekkel olyan márkáminőségi elismerés, másrészt egy olyan marketing lehetőség, ami utat nyithat kat lehet felépíteni, amelyek kitűnnek a tömegből. Nekik ez már sikerült,
a szélesebb vásárlóközönség felé. Egyedivé, különlegessé akarták tenni a tész- reméljük hosszabb távon is élni tudnak a lehetőséggel. „Minőségi alaptájukat, ehhez egy nem mindennapi, figyelemfelhívó ötletük támadt. A Mátrá- anyagokból kiváló ételeket. Ez a „Ceglédi Remek” – írják a szórólapjukon.
ban palackozott valódi forrásvizet használnak a tésztagyártáshoz.
Ennél jobban nehéz lenne megfogalmazni, hogy mi a minőségi termékek
lényege.
A hagyományos technológia használatával a lisztek tulajdonságai különösen fontossá válnak. „Kétféle tésztalisztet használok, amelyek két különböző malomból származnak, mert arra jöttem rá, hogy például amíg az egyik
cérnametélthez kiváló, addig a másik csuszához. A szélesmetélthez viszont
keverem a kettőt, így adja a legjobb eredményt” - enged bepillantást László
azokba a technológiai trükkökbe, amelyeket az elmúlt években felfedezett.
Az egyedi tészták különleges csomagolást igényelnek. „Örülünk, hogy találtunk olyan csomagolóanyag gyártót, aki elvállalta annak az elkészítését,
amit megálmodtunk. Mi magunk fotóztuk a ceglédi református nagytemplomot és a Kossuth szobrot, ami felkerült a tasakra” - meséli Nikoletta. Az
eredmény magáért beszél. Sikerült egy olyan hangulatos, egyedi csomagolást alkotniuk, amely azon túl, hogy prémium minőséget sugall, egy konkrét helyhez – Cegléd városhoz – való kötődést is kifejez. A díj elnyerése óta
az önkormányzat meghívta őket, hogy legyenek a Ceglédi Laska Fesztivál
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