FÜRÖDJÖN A NYÁRBAN!
Csillogó vizű medencék, csodás pázsit, játszóterek és számtalan program
várja a Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdőben Tiszakécskén, ahol családias
miliő és mosolygós kedvesség varázsolja a nyaralást valódi élménnyé.

N

yaraljon úgy, ahogyan
szeretne! Miért kellene kompromisszumokat kötnie?! Csak egy
napot szeretne gondtalanul eltölteni, vagy egy
hosszabb nyaraláshoz keres úti célt? Az a jó választás, ahol a család
minden tagja jól érzi magát. Az is, aki egész nap csak a vízben lenne,
az is, aki a sport szerelmese és az is, aki egészségbarát feltöltődésre
vágyik. A Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdő valódi családi vállalkozás.
A tulajdonosok élete több mint 30 éve arról szól, hogy a vendégek
mindenféle nagy szavak nélkül, egyszerűen jól érezzék magukat.

napjait. Jut idő a nagy beszélgetésekre, a kártyázásra, társasozásra,
és jó sok könyvet is ki lehet végre olvasni. Még az is könnyen előfordulhat, hogy teljesen elfeledkezik a mobiltelefonjáról.
Unalomról szó sem lehet – Programokból nincs hiány.
Nyáron csak úgy pezseg az élet a Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdőben! Vízi torna, strandfoci, pingpong és tengo pálya várja a sportok
kedvelőit. A gyerekek kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatják az
ügyességüket, már ha sikerül őket kicsalogatni a medencéből. A zene
sem hiányozhat: a koncerteken mindig garantált a jó hangulat. A nyári
időszakban minden hétvégén tematikus programok várják a fürdőzőket.

Csobbanás. Óriáscsúszdás strandmedence, kaland- és bébi medence
- hogy csak néhányat említsünk, ahol a vízi örömök kedvelői az élet- A játék kedvéért. A szabadság képes előcsalogatni a felnőttek játékos énjét is,
koruknak megfelelő élményeket találhatnak. És persze ki ne felejtsük ezért nem csak a gyerekeket várja a fürdő játszótere. Jó kis móka a csúszdázás
az uszodát, no meg a termálvízzel feltöltött medencéket!
is, ki tudja, lehet, hogy a nagypapi is kapható egy gyorsasági versenyre?! És
amikor az időjárás borúsra fordul, akkor örülnek csak igazán a csöppségek
Kicsik és nagyok. Mit szólna hozzá, ha már a reggeli előtt füröd- - és persze a szüleik is - a Wesco játékokkal berendezett játszógalériának.
hetne egyet a szállásától karnyújtásnyira lévő medencék egyikében?
A fürdővel összenyitott kempingben, a minden igényt kielégítő Csak finoman. Ha nyár, akkor sült hal, lángos, fagylalt és palacsinta?
apartman házakban vagy a klimatizált, vadonatúj bungalókban Természetesen ezek is szerepelnek a büfé kínálatában, de az önkiszolgáló
egyaránt kényelmesen és nyugodtan eltöltheti a család a vakáció étterem és a pizzéria is ízletes finomságokkal várja a vendégeket.
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Szerkesztői gondolat

Kedves Olvasó!

A tartalomból:

Minden évszak más, de a nyár azt hiszem
teljesen különbözik az összes többitől. Az év
közbeni rutin, napirend megdől. Nem csak azon
a néhány napon, vagy szerencsés esetben az
egy- két héten át tartó nyaraláson. Az oktatási
intézmények szünete alatt a gyermek napirendjével együtt borul minden egy család életében, a
napok mások lesznek, mint ami megszokott. De
így kell ennek lennie, ezért nyár a nyár.

Család, gyermek, szabadidő
• 2. Fürödjön a nyárban!
• 4. Könyvfészek - olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel
• 5. Személyesen is át kell élni a pokoljárásokat
• 6. Színes nyári táborok az Angyalkertben
Önvédelmi tábor
• 7. Kölyökpark, a tudatos játszóház
• 8. Nagykőrös - Arany városa
• 9. Találd meg a benned rejlő hőst Tőserdőn
Élmény az egész családnak!
• 10. Tanácsok gyermekkel utazóknak
• 12. „Hab a tortára, majd koktélcseresznye a hab tetejére” - nagycsaládos interjú

Most - a magazinunk szerkesztésekor - még a
tervezgetés időszakában járunk. Számba vesszük
a heteket, mikor, kivel lesznek a gyerekek. Ők
is előre elképzelik, mi vár majd rájuk a kiválasztott táborokban. A szabad hetekre magazinunk
oldalán is találhatnak még tartalmas időtöltést
kínáló táborokat. A hétvégékre és a szabadsággal
töltött napokra környékünk strandjai nyújtanak
családi programokat, kikapcsolódási lehetőséget.
Hogy hogyan is induljunk el nyaralni gyermekkel? Megosztó téma, vagyunk akik nekiindulunk a hosszabb, külföldi utaknak is. Vannak, akik
biztosra mennek a jól megszokott, gyermekeik
által már megismert, közelben lévő úticélokkal.
Bármelyik legyen is, a szülőknek ez nem egyszerű
feladat. Felkészülni, elkészülni hosszas folyamat.
Érintjük ezt a témát több szempontból megközelítve egészségügyi cikkeinkben, sőt még a nagycsaládos interjúnkban is.
A nyüzsgős, aktív programok mellett bízunk
benne jut idő pihenni is, csendben elvonulni egy
hűs fa árnyékába, és egyszerűen csak olvasni.
Ehhez kínálunk könyvajánlónkban a fiatalságnak
érdekes, szórakoztató könyveket. A felnőtteknek
pedig sok-sok, a család mindennapjait érintő
témát magazinunk oldalain.

Életmód - egészség
• 14. „Ép testben ép lélek” - Miért hasznos a masszázs különösen a
rendszeresen mozgók esetében?
• 16. Dioptriás napszemüvegek a mai mindennapi életben
• 17. A rettegett kullancscsípés
• 18. Itt a bikini szezon!
Gyógyuljon Bemer ágy segítségével
• 19. Dombi-Dental az innovatív fogászat
• 20. Nem csak a szülésre, a szoptatásra
		
is fel kell készülni
• 20. Légy stílusos kismama!
• 22. Biztosítás a nyugalomért
Otthon
• 23. A klíma észszerű használata
• 24. Fogyasztóbarát lakáshitel
• 25. Az ingatlanügyek útvesztői
Autó - úton
• 26. Közlekedj és fizess okosan!
• 27. Megérkezett az új SWIFT
Gasztronómia
• 28. Élőétellel az egészséges szervezetért
Kóstoló egy rajzért
• 30. Legyen élmény a fagyizás!

Kellemes feltöltődést, nyugodt pihenést, szép és
tartalmas nyarat!
Virág Henrietta
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KÖNYVFÉSZEK

- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel

Verdák 3
Villám McQueen visszatér a mozivásznakra és a
könyvespolcokra. A nagy sikerű autós történet
harmadik része június közepén rajtol a mozikban,
de a könyvek már befutottak a könyvesboltokba.
Az új részben Villámnak szembe kell néznie a
tényekkel: kezd kiöregedni. Eddig sorban nyerte
a versenyeket, de feltűnnek az új generációs
versenyautók, élükön Vihar Jacksonnal, és nem
tisztelik a korábban sikeres korosztály képviselőit,
még a vitathatatlanul nagy bajnokot sem. A gyerekek kedvenc piros autója
egy szörnyű versenybaleset után már-már feladja a küzdelmet, de barátai és
új edzőpartnere, a csípős nyelvű verdalány, Cruz Ramirez hatására mégis
tovább küzd. Megkeresi korábbi mentora, Doki edzőjét, akitől megtanulja,
hogy nem a sebesség a legfontosabb…
Tim McDonagh: Galaktikus atlasz
A történet szerint az új Star Wars könyvben
található ősi, kézzel rajzolt térképek a Graf
Archívum kincsei, melyek a föld alatti Shadow
Stacks gyűjteményéből bukkantak elő. Az
archívum vezetőjének elmélete szerint a nagy
Ithoriai művész, Gammit Chond alkotásai.
Bár ő maga sosem utazott messzi földekre,

ámulattal telve hallgatta az utazók kalandjait és felfedezéseit, és megannyi
munkájába beépítette ezeket a történeteket. Miközben az atlasz tartalmának nagy része tényeken alapszik, belekerült néhány felfedező fabrikálta történet is, ám éppen ez teszi igazán különleges történelmi kordokumentummá. A kötetben szerepel egy időrendi krónika is, mely a klónok
háborújától a Zsivány Egyesben látott eseményeken és a Lázadók Szövetségének győzelmén át Rey, Poe és Finn legújabb kalandjáig mutatja be a
galaxis történéseit. A térképek, csillagrajzok, szereplői leírások tucatjait
felvonultató atlasz érdekes olvasmány lehet minden korosztály számára.
Bosnyák Viktória: Mantyusok 1. – Bátorság, Tomi!
Az új formában megjelent sorozathoz Rippl
Renáta készített rajzokat. A speciális, olvasássegítő betűtípus kialakításában a szerző segítségére
volt a diszlexiával foglalkozó Meixner Alapítvány.
A meséhez otthon és az iskolában egyaránt eljátszható drámapedagógiai feladatok kapcsolódnak. A
Mantyusok története izgalmas, szókincse, nyelvezete
optimális a kezdő könyvolvasóknak. A történetben
Tomi, ahogy szinte mindegy gyerek, arra vágyik, hogy kiskutyája legyen,
de ahhoz le kell küzdenie félénkségét. Ha ez sikerül, nemcsak kutyát kap,
de bármilyen hihetetlen, vele együtt egy manót is. A történetből tehát az is
kiderül, kik is azok a mantyusok, és hogyan segíthetik a gyerekeket…
Kellemes olvasást kívánok mindenkinek! Pap Zoltán

Kedves
Gyerekek!
Arra kérünk Benneteket, hogy
segítsetek Puppy kutyusnak,
hányas számú úton induljon el
a csontért!
A helyes megfejtést beküldők
között kisorsolásra kerül:
• egy Tőserdei családi belépőcsomag (4 fős belépő a
Strandfürdőbe és 2 fős belépő
a kalandparkba)
• 8 perces gokartozás a Bognár
Gokartnál
• gyermekkönyvek és színezők
a Kolibri Kiadótól
• mozijegyek
Játsszatok velünk!
A megfejtéseket 2017. július 25-ig várjuk szerkesztőségünk címére:
Családinfó - 6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.
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SZEMÉLYESEN IS ÁT KELL
ÉLNI A POKOLJÁRÁSOKAT
Még csak 30 éves, de már egy olyan regény van a háta mögött, amely a kulákság történelmi sérelmeit hivatott
rehabilitálni. Ez a Kulákkönnyek című kötet. Azóta személyesebb írásai is napvilágot láttak és készül a harmadik
könyve, amely egy filozofikusabb hangot üt majd meg. Horvát Gábor kecskeméti íróval beszélgettünk.

• Írásaidból kiderül, hogy mélyen kötődsz a szülővárosodhoz, felmenőidhez. Gyermekkorodat átszőtte a családi legendárium? Te voltál
ennyire kíváncsi vagy ők szerettek mesélni?
Gyerekként apai nagyszüleimmel egymás mellett laktunk. Sok időt
töltöttem velük, szerettem hallgatni őket, és idővel kérdezgettem is. A történelem szeretete már kiskoromban megmutatkozott. Azóta is igyekszem
a történelmet aprópénzre váltani, vagyis kivetíteni a mindennapi ember
életére. Adta magát, hogy ötvözzem a családom iránti erős kötődést és a
történelmet. Mindig izgatott, hogy a számomra fontos embereket hogyan
érintették a múlt század eseményei.

• Második köteted, a Lélekdrog személyesre sikerült, és egy örök érvényű
témát dolgoz fel, az emberi vívódásokat. Mi számodra a lélekdrog?
A cím jelentése, hogy az ember Paradicsomból való kitaszítottsága és az oda
való visszavágyódása, a visszatérés ígérete a lélek számára egyfajta drog. A drog
szónak alapvetően negatív felhangja van. Függőségre, önpusztításra utal, ugyanakkor vágyódást, szoros kötődést is kifejez. Ez a kettősség magában foglalja a
könyv komplexitását. A szerkezete parabolikus: elindul egy égi színnél, egyre
lejjebb száll, majd a végén ismét felérünk az égbe. Mindez térben és időben
egyaránt tágan kezdődik. A világ teremtésétől indul, majd egyre szűkül, míg
megérkezünk egy adott helyre és időbe: Kecskemétre, 2015-be, hozzám.

• Mikor fogalmazódott meg benned, hogy ezt meg kell írnod?
• Jól érzem, hogy a Kulákkönnyek inkább egy tudatosabb írás, míg a
A történelem mindig is érdekelt. Irodalomból szintén jó tanuló voltam,
Lélekdrog egyfajta terápia volt a számodra?
ám sosem gondoltam, hogy valaha ilyen módon közöm lesz hozzá. Jogi A Kulákkönnyek valóban tudatos írás, kutatómunkával és interjúkkal. A
egyetemre kerültem, ahol jogtörténeti munkákon dolgoztam.
Lélekdrognál azt adtam ki, ami a szívemet nyomta. Már-már terápiás
Végül az egyik barátom adta az ötletet, hogy próbáljam ki
jelleggel tettem, így raktam le a lelki terheimet. Vannak a kötetben
„Majd
magam a szépirodalomban is. Erre a sugallatra jött az
teljesen ösztönös novellák, és olyanok is, melyeket csiszolkaptam egy koesszéista novellaírás. Rá egy évre pedig a gondolat, hogy
gattam, lapon érleltem. Általánosságban először megfogalmoly figyelmeztetést
összegyűjtsem a családi történeteket, laza regénnyé
az élettől, mely megmutat- mazódik egy alapgondolat, amelyből kinő a novella. Ihletett
formálva a hallottakat.
pillanatokkor maguktól jönnek a mondatok. Ilyenkor
ta, hogy bizonyos dolgokat
megszűnik a külvilág, kizárólag az alkotásban vagyok jelen.
le kell tennem, és csak az
• Milyen élmény volt belehelyezkedni a felmenőid életAzonban előfordul, hogy hetekig forgatok egy gondolatot, és
írás maradhat.”
helyzetébe írás közben?
csak akkor írom le, ha megérett rá.
Tézisem szerint 1914 óta úgy rakódnak egymásra a történelmi
sérelmek, hogy azokból alig sikerült feldolgozni valamennyit. Ezen • Írói pályádban látod a jövődet?
szerettem volna továbblépni, közben rehabilitálni társadalmi csopor- Mindenképpen. A közeljövőben elkészül a harmadik könyvem Vályogtokat, akiknél ez nem történt meg. Ilyen a kulákság is. Igyekeztem a bölcselet címmel. Ez a tabula rasa, azaz a tiszta lap időszakomat öleli fel,
múltfeldolgozás mellett az önmeghatározásra is hangsúlyt fektetni. A mely során munkahelyet, egyetemet, presbitériumot és közéletet egyszerre
belehelyezkedést, ami mára bevett írói technikám, a Kulákkönnyeknél hagytam magam mögött. A korábbi években sok mindent kipróbálhattam, ám
alkalmaztam először. A könyv hármas munka volt – történelmi, szép- rájöttem, egyik sem az én utam. Majd kaptam egy komoly figyelmeztetést az
irodalmi és lelki. Közülük a lelki a legnehezebb, hiszen a pokoljárásokat élettől, mely megmutatta, hogy bizonyos dolgokat le kell tennem, és csak az
személyesen is át kell élni. „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak írás maradhat. Ezt a fordulatot legbelül nem is bánom. Ráadásul amiről szólok,
menni!” Ahhoz, hogy minőségi munka szülessen, mélyen bele kellett nem csak számomra fontos. Érkeznek pozitív visszajelzések olvasóktól, illetve
ásnom a sorsokba.
nyertes pályázatok, díjak képében. Az új kötet filozofikusabb lesz. Bemutatja
az átmenetet, ami során egy törekvő emberből egy önmagát spirituálisan
• A Kulákkönnyek visszhangja pozitív volt a kritika és a közönség lemeztelenítő valaki válik. Nem a cselekményen, inkább a belső folyamatokon
részéről is. Család, rokonság hogyan fogadta?
lesz a hangsúly. Megjelenik a lelkiség megélése a hétköznapokban, a gyászban,
Nagyon meghatódva. Márai Halotti beszéd című versét idézve: a szerelemben. Lesznek álomszerű leírások, összességében pedig kirajzolódik
„Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek…” Érezték ők is, hogy az egy lélekfejlődési ív.
ősöktől hallott történetek elkezdtek a múlt ködébe veszni. Egy olyan
átfogó könyvben sikerült ezeket rögzítenem, ami átível az egész 20. • Te miket olvasol szívesen?
századi magyarság sorsán. Idegenek és ismerősök azt mondták, olyan, Szépirodalom terén elsősorban verseket szeretek olvasni, a nyugatosokat
mintha az ő családjukról írtam volna. A református gyülekezetben egy kedvelem leginkább. Ha regényről van szó, Orwell 1984-ét, mint örök
idős presbiter bácsi sírva szorította meg a kezem. Ő így köszönte meg a kedvencet kell említenem. A dráma műneméből pedig Madáchtól Az
könyvet nekem. Nem hitte volna, hogy mindezt megörökíti egy 25 éves ember tragédiája az, amit egészen zseniálisnak tartok.
fiatal, ez nagyon jól esett.
Vágsélei Csilla Sára
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SZÍNES NYÁRI TÁBOROK
AZ ANGYALKERTBEN
Az Angyalkert Magán Óvoda, mint
minden évben, idén is elindítja nyári
táborait! Vidám és tartalmas időtöltést ajánlunk a nyári szünidőre.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt az egységes árú táborokra
színes, változatos programokkal és
sok mulatsággal!
Mozgásfejlesztő tábor alatt sok érdekes játékkal a gyermekek
észrevétlenül készülnek fel a sikeres iskolai életre, hiszen
fejlődnek azok a részképességek, melyek az olvasás, írás és
számolás alapjai.
Tánctábor Farkas Vera vezetésével, ahol nagy hangsúlyt
fektetünk az izomzat erősítésére, a hajlékonyságra és a
ritmusérzék fejlesztésére….. és persze az önfeledt játékra!
Az óvodás korosztály számára a legfontosabb a mozgás,
a tánc megszerettetése, a mozgáskoordináció fejlesztése, a
helyes testtartás.
Kézműves tábor szakképzett pedagógus vezetésével folyik, aki
számos kézműves technika mestere. Fő célunk, a gyermekek
kézügyességének és kreativitásának fejlesztése játékosan!
Minden nap más és más kreatív kézműveskedés!
„Down is the Jungle!” Angol tábor Kothenc Viktória vezetésével, aki többéves Angliában eltöltött év tapasztalatával
foglalkozik a gyermekekkel. Játékos, színes feladatokkal
vezeti be a gyermekeket a dzsungelbe, megismerteti őket
az ott élő állatokkal, növényvilággal. Sok játék, mondóka és
még több kacagás!
„Apró talpak” Néptánc tábor alatt a magyar népzenével,
népdalokkal és népszokásokkal ismerkedhetnek meg a
gyerekek! Sok tánc, sok móka és pöröghet a szoknya,
kopoghat a cipellő …..!

ÖNVÉDELMI TÁBOR
A Távol-keleti Harcművészetek Egyesülete és a Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány idén nyáron 21. alkalommal szervez önvédelmi gyermektábort Délegyházán.

Az alapötlet Kenshin Szabó András 8 danos nagymester nevéhez

fűződik, máig ő a tábor főszervezője. Meghívására az elmúlt
évtizedek alatt számos irányzat mestere vesz részt az oktatásban.
Klasszikus sátras-tábortüzes gyermektábor ez, ahol az elsődleges szempont, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, élményekkel gazdagodjanak, és új barátokat szerezzenek. A
célkitűzés pedig, hogy játékos feladatok során elsajátítsák a konfliktuskerülő és konfliktuskezelő magatartás lehetőségeit, ami
különleges technikák nélkül, csupán embertársi odafigyeléssel és
néhány jó szóval is lehetséges. Fontos emellett, hogy a fiatalok
megismerkedjenek a reális önvédelem alapjaival, esés és szabadulás technikákkal. A hét folyamán közelebb kerülnek a harcművészetekhez, megtapasztalják a testmozgás és az egészséges
életmód fontosságát, és felhívjuk a figyelmüket olyan emberi
erényekre, mint a tisztelet, az alázat, a hűség és a szeretet. A
gyermekek oda- és visszajutását a táborba felnőtt felügyelettel
ellátott autóbusszal biztosítjuk. A szállás kényelmesen kialakított, vízhatlanított katonai sátrakban lesz a Nomád kemping
területén. Napi háromszori bőséges étkezés, ezen felül pedig
rengeteg friss gyümölcs várja a táborozókat.
Azonban egy nyári tábor nem az igazi strand, jó levegő, játék,
kaland, tánc és jókedv nélkül. Ezt mind garantáljuk a gyerekeknek. A szülőknek pedig azt, hogy a csemetéik jó kezekben,
folyamatos felügyelet alatt, biztonságban lesznek több, mint ötven
feketeöves mester, képzett pedagógus és szakember között.
Várunk minden kedves régi és új táborozót 6 és 16 év között!
A tábor helyszíne: Délegyháza, Nomád Kemping IV. tó
A tábor ideje: 2017. július 24 - 29.
A tábor díja: 26.900 Ft/fő
További információ: Csikós György, +36 70 397 12 29
onvedelmi.gyerektabor@gmail.com, bertabalazs.onvedelmitabor.hu
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KÖLYÖKPARK,
A TUDATOS JÁTSZÓHÁZ
A Malom 4. emeletén van egy olyan
birodalom a gyermekek számára, ahol
igazán jól érezhetik magukat, és mindemellett még fejlődnek is! A lurkók itt
belevethetik magukat a labdatengerbe,
a csigacsúszdába, a labirintusba és
igazi kis kalandorokká válhatnak...

A

Kölyökpark nem egy egyszerű játszóház, hanem egy
mozgás és képességfejlesztő centrum. Minden eleme mögött
tudatosság rejlik. A mozgásrendszerben átélhető ingerek nagymértékben segítik az idegrendszer spontán érését. Az akadályok
kikerülésével fejleszthetjük a gyermekek mozgását, térérzékelését, de a ritmus és egyensúlyérzéküket is javítja a Kölyökparkos kalandozás. A váltó lábas lépcsőzés segíti összehangolni
a jobb és bal agyféltekét, ami a későbbiekben az írástanulásnál,
olvasástanulásnál, számolástanulásnál is fontos szerepet játszik.
Neurológiai problémák, fejlődési zavarok kiszűrésére is alkalmas
ez a terület. Kiemelten fontos, a problémák korai felismerése.
Ha például a gyermek fejlődéséből kimarad a kúszás, akkor
az iskolás időszakban ez tanulási nehézségekkel is járhat. A
diszgráfia, diszlexia kialakulásáért is egy ilyen kimaradt fejlődési
szakasz lehet a felelős. A meglévő koordinációs problémák orvosolásában is nagy segítséget nyújt egy Kölyökparkos kalandozás.
A Kölyökparkban 10 éves korig várják a gyerekeket. 1 éves kor
alatt ingyenes, és 3 éves korig szülői felügyelettel használható.
A tartós fogyatékkal élő gyermekek kedvezményesen tudnak
játszani, nekik elég csak az első fél órát kifizetni, és utána 2 órát
még ingyen játszhatnak. 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, illetve óvódásiskolás csoportokat is várnak nagy kedvezménnyel. 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!
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A Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ vezetőjével László Dittával
beszélgettünk, új terveik, új lehetőségeik,
programjaik kapcsán. Persze az Arany-év
is szóba került, és az ehhez kapcsolódó
programok. Nagykőrösön nemcsak kiváló
programok várják az érdeklődőket, hanem
már tavaly óta mozi is.

NAGYKŐRÖS - ARANY VÁROSA

Idén is kiváló programokkal várják az érdeklődőket, egy nagyobb
rendezvényen már túl is vannak. Mik a tervek még az idei évre?
A Szent György napi Forgatag és Virágvásáron vagyunk túl. Ezt egy igen
sikeres rendezvénynek mondhatjuk, kb. 3000 látogatója volt, ami egy elég
nagy szám. Az idő nem volt túl kegyes hozzánk, néhány nappal előtte
még havazott is, de a rendezvényre egy szárazabb időjárás köszöntött
ránk, amely megmentette azt. Ekkor avattuk fel a Cifrakertet is.

8.

Nemcsak az Arany-év különleges Nagykőrösön, hiszen tavaly nyitotta
meg kapuit a mozi. Mi volt a motiváció egy mozi nyitásra? Mitől különleges ez a filmszínház, gyerekbarátnak mondható?
Mozi régebben is volt Nagykőrösön, majd évekkel ezelőtt bezárt. Amikor
mozit álmodtunk, szerettük volna megmenteni a régi mozi épületet, de ezt
sajnos már nem lehetett, mert már nem volt megfelelő a terem hangszigetelése és egyéb adottságai sem. Így került a mozi a kulturális központba, ahol
a mai kor színvonalának megfelelő technikai háttér már adott volt. Mertünk
A következőben a Múzeumok Éjszakájára és a IV. Möggyfesztiválra egy nagyot álmodni és megpályáztuk az Emberi Erőforrások Minisztékészülünk. Előbbi június 17-én lesz két helyszínen, a Cifrakertben és a riuma által meghirdetett pályázatot, amin nyertünk is 22 millió forintot, így
Múzeumkertben. Ez a rendezvény azért lesz különleges, mert ezzel tavaly júliusban megnyithatott végre a Kőrös Art Mozi.
búcsúztatjuk el a múzeumunkat, ami bezárja a kapuit egészen 2018. június
30-ig. Az épület heteken belül teljesen ki fog ürülni, de az elköszönés sem A mozi a legmodernebb technikákkal felszerelt: 5.1-es hangrendszerhez
lesz hétköznapi: igazi szabadulós kihívással várjuk az érdeklődőket. Két egy Dolby CP750 hangprocesszor kapcsolódik a tökéletes dolby surround
játékkal egy Arany Jánoshoz köthetővel és egy úgynevezett „Találd meg a hangzás érdekében és UltraHD 4K felbontású a vetített kép is. Rendkívül
gyilkos” típusúval. Közben koncertek szórakoztatják a közönséget. Az Oti népszerűek a rajzfilm vetítések, de már kezdünk az art jelleg felé is elmozVoice&Bass kezdi a sort, a Holdviola folytatja, este a Kiscsillag együttest dulni. Alakult egy filmklub. Ezekre az előadásokra előre mindig megkapjuk
hallgathatjuk. Érdekességként a ceglédi Ádori Péter egy különleges a kívánságlistát a klubtagoktól, amelyeket legtöbbször teljesíteni is tudunk.
műsorral készül a nap zárásaként, amelynek a neve Némafilm Party. Ez Emellett szerencsére már premierfilmek is várják a filmrajongókat.
egy zenés időutazás lesz az 1920-as évek, a némafilmek világába, mindezt
napjaink elektronikus DJ hangzásával körítve. Június 23-24-e a IV. Kőrösi Most újult meg a Cifrakert is. Mesélne erről is kicsit?
Möggyfesztivál időpontja. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, hiszen A Szent György Napi Forgatag és Virágvásáron avattuk fel április 22-én a
már maga a gyümölcs is olyan kis mosolygós. A programok a következők Cifrakertet. A területen a XIX. században fürdő működött Széchenyi-fürdő
lesznek: pénteken kicsit rockosabban kezdünk, az X-faktorban döntős néven, amelynek az öltöző épülete a mai Cifracsárda volt. Később angolpark
Jaggers együttes kezd, utána a Mobilmánia csap a húrok közé, akik Vikidál lett a helyén, annak minden kellékével, még egy romantikus várromot is
Gyulával jönnek el hozzánk, majd DJ Catana zárja a napot egy kis rockos építettek a kert közepébe és egy szabadtéri színpadot is. Mindez most
levezetővel. Szombaton a megszokott főzőversennyel indulunk. Idén megújult és annyit a jövőre nézve elárulhatok, hogy szabadtéri színpadon
azért lesz ez a nap különleges, mert csatlakozik a programjainkhoz az színházi előadásokat is tervezünk a jövő nyárra. Lett egy rendkívül modern
Indiai Nagykövetség és annak egyik rendezvénye: a Gangesz-Duna Indiai játszóterünk, de az úgynevezett „Svájci ház” is megújult. Ez az épület most
Kulturális Fesztivál. A főzőversenyen ők is részt vesznek, ami azért lesz kiállítótérként funkcionál, nyáron pedig alkotó táborokat szervezünk ide.
rendkívül izgalmas, mert az ország gasztronómiájának is szerves részét Terveink szerint egészen decemberig minden hónapban lesz egy-egy kiálképezik az édes ízek. A főzőversenyt Bangó Margit zárja, ezután ered- lításunk. Az első egy címer kiállítás lesz a következő pedig egy vadász
ményhirdetés, majd egy borlovagavatás. Délután Dér Henivel, a Fiestával trófea kiállítás. A Cifrakert egyébként kiváló rendezvény térré is átalakult.
csapunk bele a koncertekbe. Este Király Viktor és Linda muzsikáját hallgathatjuk meg. Idén úgy döntöttünk, hogy elfelejtjük a „gépi” utcazenét és Nagykőrös folyamatosan megújul, de a megújulás mellett vannak
meghívtuk Gál Csaba Boogie zenekarát, a Something Nice-ot.
állandó, jól megszokott programjaik. Mik a jövőbeni tervek?
Igen, Nagykőrös valóban megújul. Köszönhető Dr. Czira Szabolcs Polgár2017 különleges év Nagykőrös életében, hiszen Arany-év lett. Mitől mester úrnak és az Arany János-emlékévben kapott állami támogatásnak
más ez? Milyen programok kapcsolódnak az évfordulóhoz? Állandó is. A Hősök tere felújítása a következő projekt, amelyet Nagykőrös
kiállítások, rendezvények várják a környékbelieket, vagy időszakosok? Város Önkormányzata önerőből, közel 400 millió forintból valósít meg,
Nagykőrös életében különösen fontos ez az év, hiszen 9 évig élt (1851-60) amely óriási teljesítmény. A tér augusztus 20-ára készül el és újdonságés alkotott itt Arany János. Március 2-től egészen a halálának évforduló- ként idén Nagykőrösön is lesz egész napos rendezvény és tűzijáték is.
jáig október 22-ig készülünk programokkal. Márciusban balladamondó A szabadtéri rendezvényeket idén a szeptember 9-én a XVIII. Nagykőversennyel kezdtük az évet, de az Arany-évhez kapcsolódik a múze- rösi Arany-Napokkal zárjuk. Egyébként érdemes a www.korosikultura.
umbezárás is, ami egyrészt szomorú, másrészt örömteli is, mert egy hu oldalt böngészni, mert itt folyamatosan ismertetjük a rendezvényeközel 90 éves múzeum és egy 180 éves épület fog teljesen megújulni. A inket. Ősszel kezdjük az új színházi évadunkat, ami még az Arany-évhez
Nagykőrösi Arany-Napokat szeptemberben rendezzük, amiről annyit kapcsolódik majd csak kicsit modern köntösbe öltöztetve.
Török Petra
már elárulhatok, hogy a sztárvendég a Quimby zenekar lesz.
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ÉLMÉNY AZ EGÉSZ
CSALÁDNAK!

TALÁLD MEG A BENNED
REJLŐ HŐST TŐSERDŐN!
A Tőserdei Kalandpark a Tősfürdő
területén található erdős terület szomszédságában helyezkedik el. A területet
a Tisza alakította lépcsőzetesre. Ez
a lépcsőzetesség és a természetes
erdő adja azt a pluszt, amitől ez
a kalandpark igazán hangulatos
és átélhető lesz. Az üzemeltetők
célja, hogy mindenkiből előhozzák
a kisgyermeket és a hőst.

A kalandpark OTP, MKB és K&H Szép Kártya elfogadóhely és

három pályarendszerrel, tavasztól őszig várja az aktív vendégeket.
Minden szintnek és korosztálynak van megfelelő terep. A kezdőket
egy három akadályos gyakorló pálya segíti a felkészülésben, ahol
olyan elemek is feltűnnek, amik a nehezebb szinteken is.
Nincsen ok a félelemre, hiszen hozzáértő animátorok segítenek
az öltözködésben és tanítják meg a pályának a használatát.
A biztosítókötelek és hevederek, pedig erősen tartanak. Ha
valaki nem kalandparkozni jött és így nem hozott cipőt egy
ilyen kalandhoz, de mégis kedve lenne hozzá, az is megoldható. A park a jegy mellé ingyenesen biztosít több méretben
megfelelő cipőket az szintek legyűrésére.

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

A

fürdő a Kiskunsági Nemzeti park szomszédságában
fekszik. A parkban a fák alatt árnyékot találva együtt hűsölhet
a család két csobbanás között. A fürdő OTP, MKB, K&H Szép
kártya elfogadóhely. A Tősfürdő három termálmedencével,
egy úszómedencével, egy gyermekmedencével és pancsolóval
rendelkezik. A 42 Cº-os alkálihidrogén-karbonátos gyógyvizet
még 1970-ben tárták fel. Azóta szolgálja a vegetatív idegrendszeri zavarokkal, mozgásszervi megbetegedésekkel szenvedőket vagy csak az ellazulni vágyókat, de baleseti rehabilitáció
esetén is ajánlatos ez a gyógyvíz. A gyermekmedence csúszdával is rendelkezik, hogy a kicsik igazán önfeledten tölthessék el a napot. A legkisebbek pedig a pancsolóban tudják
élvezni a napsütést.
A főszezonban továbbra is folytatódik a megszokott éjszakai
fürdőzés. A csillagos ég alatt romantikus arcát mutatja a fürdő.
A kellemesen meleg vízben, az esti hűs levegőben a nyugodt,
relaxációs órák igazi feltöltődést adnak.
Ha a család elmegy a Tősfürdőbe, akkor már nem szabad
kihagyni a tőserdei barangolást sem. A gazdag növény és
állatvilággal rendelkező erdő, a horgászok, sétálni vágyók és
kutyasétáltatók paradicsoma. A Holt-Tisza csodálatos látványa
pedig tovább fokozza a táj szépségét. Az üdülőövezet vendéglátóegységeivel kiegészült helyszín egész napos kikapcsolódással szolgál az egész családnak.
Vágsélei Csilla Sára

A kisgyermekeket 150 cm-ig 13 akadályos útvonal várja, ahol
animátorok is segítik őket. 150 cm felett már egy nehezebb,
16 akadályos pályát is ki lehet próbálni, ami már igen nagy
magasságkülönbséggel rendelkezik az erdő adottságainak
megfelelően. Még nagyobb adrenalin löketért, a 160 cm felettieknek a 9 szakaszos 17 m csúcsmagasságú csúszópálya felel.
A vadregényes akadályokon kalandozva nemcsak a gyerek, de
a felnőtt is könnyen Indiana Jones-nak vagy Tarzannak képzelheti magát. A nap végén a kihívásokat teljesítve mindenki
úgy érezheti, hogy tett valamit, olyan akadályokat győzött le,
amiről nem gondolta volna, hogy sikerül.
Családinfó Magazin | 2017. június
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TANÁCSOK GYERMEKKEL
UTAZÓKNAK
www

.oltokoz
Nyaralással, családi utazással felejtpont.hu
hetetlen emlékeket adhatunk gyermekeinknek. Járjunk bármerre, országon belül
vagy kívül, a közös élmények nagyon sokat
jelentenek majd nekik, amelyekre felnőttként is
jóérzéssel gondolhatnak vissza. A gondtalan nyaralásra azonban fel
kell készülni. Erről beszélgettünk Dr. Kiss Katalin gyermekorvossal.
• Milyen előkészületeket érdemes megtenni utazás előtt?
Attól függ, hogy mivel utazunk. Nagyon fontos, hogy biztonságos, becsatolható gyerekülésben utazzon a kisgyermek az autóban, illetve árnyékoljuk az oldalablakokat. Mindemellett bő folyadékot adjunk a gyermeknek!
Többször álljunk meg és hamarabb induljunk, kipihenve és nem rohanva.
Autóban, buszon vagy vonaton a gyerekeknek gyakran van hányingerük.
Ha a gyerkőc erre hajlamos, indulás előtt érdemes hányáscsillapítót beadni.
Repüléskor tiszta legyen az orr, átjárható a légút, ezért ha szükséges használjunk orrsprayt. Nem baj, ha a csecsemők sírnak, mert a sírás nyitja és
zárja a dobüreget. A nagyobb gyerekek rágógumizzanak le és felszálláskor.

10.
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Milyen gyógyszerekkel készüljünk a nyaralásra? Mit pakolhatunk össze
előre a csomagba?
A készenléti csomagban legyen lázcsillapító, fájdalomcsillapító,
hányáscsillapító, valamilyen probiotikum és széntabletta. Rovarcsípés
és allergiás reakció ellen fontos az antihisztamin és a kalcium. Csípést
hűsítendőnek jól jön a Fenistil gél is. Szem és fülcseppre is szükség
lehet. A csomagból nem hiányozhat a ragtapasz és a csipesz sem. A
sebfertőtlenítő is jó társ lehet, illetve hasznos a kézfertőtlenítő és a
nedves törlőkendő is. Magas faktorszámú naptejet semmiképpen se
hagyjuk otthon!

Készüljünk listával külföldi nyaralás esetén a gyermek gyógyszerérzékenységéről az adott nyelven?
Igen, ez mindenképpen hasznos. Így a helyi orvost, ha szükség van rá
azonnal tájékoztatni tudjuk. Illetve ha külföldre megyünk mindenképpen
kössünk személyre szabott biztosítást és váltsuk ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
Nyár folyamán mire figyeljünk különösen?
Ügyelni kell a napszúrás veszélyeire! Vékony, világos kalapot és ruhát
adjunk a gyermekre, a szemét pedig napszemüveggel védjük! A naptejet
ne csak a strandon használjuk, kenjük be a gyermeket és persze magunkat
is a fedetlen testfelületeken. Fényvédő napkrémet használjunk legalább
naponta kétszer. 11-15 óra között amennyire lehetséges ne legyenek napon
a gyerekek. Utazás alkalmával folyadék pótlásra ne csak vizet, hanem
gyümölcslevet, limonádét, hűs teát is adjunk többször a gyermeknek.
Strandon napernyővel tegyünk a napvédelemért! Biztonságos úszógumi,
karúszó legyen a kicsin. Csónakázás alkalmával ne maradjon el a mentőmellény. Nyáron a ventilátor és a légkondi használata miatt gyakoriak a
megfázások. Ne legyen huzatban a gyermek, ne helyezzük közel a ventilátort! Az autó első ülésén a szülők kevésbé érzékelik azt, hogy hátul milyen
hűvös van. A gyerekek egy hosszú úton könnyen megbetegedhetnek a
légkonditól. Túlságosan ne vegyük le a hőfokot, időnként kapcsoljuk ki!
Egzotikus országokban megkóstolhatják a gyermekek a helyi egzotikus
ételeket?
Nem javasolnám. A tenger gyümölcsei, kagylók, rákok bizonyos
esetekben Hepatitis A fertőzést is okozhatnak. Ezek mellett emésztetési
probléma is felmerülhet. A mi gyomrunk nincs hozzászokva ezekhez
az ételekhez. Ha távol-keleti, vagy afrikai országba utazunk, érdemes
felhívni az oltási tanácsadót. Telefonon tájékoztatást adnak a kötelező
oltásokról, illetve be is adják azokat Budapesten az oltási központban.
Érdemes már időben intézkedni, előfordulhat, hogy több oltásra lesz
szükség, különböző időintervallumban kell beadni, illetve idő kell ahhoz
is, hogy egy-egy oltás kifejtse a hatását.
Kullancs ellen mi a teendő?
A legbiztosabb, ha esténként tetőtől talpig átbogarásszuk a gyermeket,
ruháját kiöblítjük. Ha aznap észrevesszük és kivesszük, akkor megnyugodhatunk, hogy biztosan semmi betegségük nem lesz. A betegség időfaktorhoz kötött, minél tovább a bőrben van a kullancs, annál nagyobb az
esély a betegségre. Ha mégis kullancsot találunk a gyermekben, mindenképpen szárazon, nem csavarva vegyük ki egy csipesz segítségével, csak
utána fertőtlenítsünk Betadine-nal, alkohollal, de szükség esetén apuka
arcszesze is megteszi.

Magán ZOO

Állatkert
Felsõlajos

Magyarország elsõ
Magán állatkertje
közel 25 éve mûködik
www.maganzoo.hu

Nyitva: Minden nap!
Állatritkaságok gyönyörű környezetben,
játszótér, nyársaló, főzőhelyek, büfé

Nyáron milyen problémával keresik fel a rendelőt leggyakrabban?
Szünetben fokozottan ügyelni kell otthon is gyermekeinkre, ilyenkor
megszaporodnak a gyerekbalesetek. Az a legjobb, ha egy gyermekre egy
felnőtt vigyáz, mert gyorsan meg van a baj. Fontos, ha sportolnak legyen
megfelelő védőfelszerelés. Uszodában fokozott a csúszásveszély, fogjuk
a kezét, totyogjunk vele együtt. A gyerek lehetőleg a vízből ne igyon, ne
merüljön el! Veszélyérzete nincs neki, éppen ezért bármire képes. Sokszor
van rokonnál, nagyszülőnél a gyerek nyáron. Ilyenkor érdemes arra
figyelni, hogy gyógyszerek ne legyenek szabadon. Sokszor találkozunk
olyannal, hogy nem tudják bevette-e a gyerek a nagymama gyógyszerét.
Nem kell, hogy feleslegesen kitegyük gyermekünket egy gyomormosásnak.
Két vigyázó szemünk egész évben a gyermeken legyen!
Vágsélei Csilla Sára
Családinfó Magazin | 2017. június
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„HAB A TORTÁRA, MAJD KOKT
Általános iskola végén induló szerelemből megérett házasság, melynek desszertje négy gyermek: az első
szülött leány után, „a torta tetejére a hab, a két ikerlány, majd a hab tetejére egy szem koktélcseresznye, a
legkisebb, aki fiú”. Édes hasonlat a mozgalmas életű, a nagycsalád mellett vállalkozást vezető anya szájából.
Az IDEA Oktatási Központ alapítójával, Molnárné Lavicska Emesével a családról, a családnak köszönhető boldogságról,
ajándékról, a hétközbeni boldoguláshoz megkövetelt napirendről és a vele járó megoldandó feladatokról beszélgettünk.
• Nagycsaládban nőttél fel, a legkisebb, negyedik gyermekként. Tudatosan
készültél rá, hogy majd Te is ennyit szeretnél, vagy ez a véletlennek
köszönhető?
Nagyon boldog gyermekkorom volt, hatalmas élményként éltem meg a nagy
nyüzsgést, hogy sokan vagyunk testvérek, hogy mindig történik valami.
Imádtam. A mai napig összetartó család, jó testvérek vagyunk, rendszeresen
találkozunk, tudjuk, kivel mi történik, segítjük egymást. Így mondhatnám,
hogy nagycsaládosnak voltam kódolva, de persze ehhez kevés lettem volna
egyedül. A férjemmel már óvodába is együtt jártunk, osztálytársak voltunk,
és való igaz, hogy rajt-cél győzelem volt: első szerelemből lett házasság. A
bátyjával ők is nagyon szoros kapcsolatban vannak, együtt is dolgoznak, így
mindketten erős és pozitív családmintát hoztunk otthonról. Mindig tudtuk,
ha a Jóisten is úgy adja, sok gyereket szeretnénk. Az, hogy pont négy lett, és
pont ugyanabban a „leosztásban”, mint ahogyan nálunk volt, valami egészen
nagyszerű, gyönyörű ajándék.

• Alighogy megszületett kisfiatok, elindult a már ötletként régóta dédelgetett vállalkozásod, az IDEA Oktatási Központ. Gyermekeid mellett gyermekekkel foglalkozol. Kollégáiddal együtt oktattok, korrepetáltok, felkészítetek, nyelvvizsgát szerveztek. Te azt mondod, ha nem kapjátok őt az
élettől ajándékba, akkor ma még nincs az IDEA sem. Hogyan jött az ötlet,
hogy alakult át az életed a megszokott menetrend szerint tanító pedagógusból magán oktatási intézmény vezetőjévé?
Az ötlet valóban régi, de be kell vallanom, nem teljesen az enyém. Budapesten élő orvos nővérem, Enikő adta az inspirációt, aki ezer felé hordja a
nagyvárosban a gyerekeit nyelvórára, felkészítőre, korrepetálásra. Mindig
azt mondta, milyen jó lenne egy hely, ahol mindez egyszerre elérhető.
Innen az IDEA. De az IDEA még mindig csak egy ötlet lenne, ha kedves
barátnőm Baranyai Krisztina angoltanárnő nem mond a felkérésre azonnal
igent, hogy vezesse az oktatási központ nyelviskola részét, és nem állnak
mellénk azok a kiváló tanárok, akik azóta is szívügyüknek tekintik ezt a
helyet, a legmagasabb szakmai színvonalon és a legnagyobb
szeretettel tanítják a diákjainkat. Venczel Ági oktatásszervezőnk pedig a központ lelke, nélküle egyszerűen megállna
az élet. Nem volt egyszerű, de fel kellett nőnöm nekem is a
feladathoz. Magyartanár vagyok, egyáltalán nem értettem
hozzá, hogyan kell egy vállalkozást irányítani, de a család és
a barátok rengeteget segítettek. Ahogyan a családi életben,
itt is bevált az a taktika, hogy mindig van újabb cél, de csak
a következő lépcsőfokra koncentrálunk. Így értük el, hogy
egyéves működés után az ország legrangosabb nyelvvizsgaközpontjának, az ELTE Origó Nyelvi Centrumnak lettünk
hivatalos, akkreditált vizsgahelye.

• Férjeddel gyermekkorotok óta ismeritek egymást, egymás közelében
nőttetek fel. Négy gyermek nevelése nem egyszerű és semmiképpen nem
egyszemélyes feladat. Úgy gondolom mindkét fél teljes egészében kell
hozzá. Őrá is hatással volt a gyermekvállalás terén a Te nagy családod?
A férjem egy csodálatos, nagyon jó ember, együtt nőttünk fel Jászkarajenőn.
Sok időt töltöttünk egymás családjával, az életünk mérföldkövei ugyanazon az
úton vannak lerakva. Minden emlékünk közös emlék, még az egészen fiatalkoriak is. Szerencsések vagyunk, mert mindenben maximálisan számíthatunk a
nagyszülőkre, nagyon sokat segítenek a mindennapokban is. Édesapám sajnos
már nincs közöttünk, de fiaként szerette a férjemet, sokat teniszeztek, beszélgettek, kirándultak együtt. Szerencsére nem riasztotta el soha a mi olaszosan
hangos és nyüzsgő nagycsaládunk vehemenciája, sőt kiválóan követi a mintát,
és ugyanazzal az óriási szeretettel, odaadással és türelemmel irányítja az övét.
Nálunk tényleg minden „közös buli”. Ha elhatalmasodik rajtunk nagyon a
tennivaló, vagy tizenegykor még az összes gyerek az ágyunkban ugrál, csak
összedugjuk a fejünket és azt súgjuk: „Együtt mindent!”

• Hogyan működik együtt a család és a munka? Párod, gyermekeid életének
mennyire része az IDEA?
Teljes mértékben része az életüknek. Családi vállalkozás a szó szoros
értelmében. Nemcsak azért, mert mindenki tanul valamit itt, hanem mert
mindenkinek van feladata. Apa és Ferkó a karbantartó, össze-, szét- és
megszerelnek mindent, az ikrek segítenek a dekorálásban, Sára az adminisztrációban. Szívügyének tekinti a család minden tagja. Nyűgösebb
napokon pedig aranyosan elviselik, ha még várni kell anyára egy kicsit
mielőtt hazaindulunk. A minap elcsíptem egy beszélgetést a lányok között,
azt latolgatták fürdés közben, vajon melyikük vezeti majd az Ideát, ha én
megöregszem…, ebből is azt gondolom, hogy tetszik nekik a hely.

12.

Családinfó Magazin | 2017. június

• Ha egy családban a gyermekek száma kétszer annyi, mint a felnőtteké,
akkor természetes, hogy van olyan, amit az adott helyzetben képtelenség
megoldani. Mindig jöhet közbe valami. Egyáltalán, lehet-e a szülőknek
előre tervezni? Ti hogyan élitek meg ezt? Mennyire fontos a napirend?

TÉLCSERESZNYE A HAB TETEJÉRE”

- nagycsaládos interjú

A gyerekek számának növekedésével lett egyre fontosabb és egyre lényegtelenebb a kiszámíthatóság és a napirend. Persze van egyfajta rendszer
az életünkben, de azt már az ikrek érkezése után is megtanultuk, hogy
bármikor bármi közbejöhet, és közbe is jön! Biztosan nyaralás előtt lesz
beteg, a műsor előtt szakad ki a harisnya, a vizsga előtt marad otthon a
furulya. Ha nem tudunk rugalmasan alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez, akkor örökké rosszul fogjuk érezni magunkat. Vasárnap este ugyan
mindig lekottázzuk a következő hetet, fontos, hogy legalább nagyjából
képben legyünk, kinek milyen programja lesz, de ez a legritkább esetben
alakul úgy, ahogyan eltervezzük. Tudod, amit a munkával kapcsolatban
is mondtam, mindig csak a következő lépcsőfokra koncentrálunk, jelen
esetben mindig az előttünk álló 24 óra koordinálása a cél.
• Közel van már a nyár. A nyelvtanulásban, felkészítésben és korrepetálásban is jön a pihenés, vagy pont ez az időszak, amikor kevésbé fáradtan
tudnak a diákok erre is koncentrálni, és Ti dolgoztok tovább?
Dolgozunk nyáron is, sokan szeretnének ilyenkor is tanulni. Mennek tovább
a nyelvtanfolyamok, a szünidő beköszönte után rögtön három tematikus
nyelvi tábort indítunk 8-13 éveseknek, tavaly is nagy sikere volt. Intenzív
nyelvvizsgafelkészítő csoportok folyamatosan indulnak, és persze sokan
vannak, akik ügyesen kihasználják a szabadidőt, és már előre készülnek az
emelt-, és középszintű érettségire, vagy éppen egy külföldi nyaralás miatt
felturbózzák a nyelvtudásukat.

• Elindulni gyermekkel nyaralni nem egyszerű, főleg nem kicsivel, és főleg
nem néggyel. Kivitelezhető ez úgy, hogy Nektek szülőknek is pihenés legyen?
Általában egy hétre szoktunk elmenni a Balatonra, és amikor csak lehet
lopunk még néhány hétvégét a nyárból kirándulásra. A tervezgetéséről
éppúgy leszoktunk, mint a hetirend betartásáról. Szülő tervez, gyerek végez.
Ha jó az idő és mindenki egészséges, nekivágunk. Kezdetben azt gondoltuk, a
bepakolási tortúránál úgysem lehet rosszabb, és ha már elmegyünk itthonról
nyaralni, annak pihenésnek kell lenni a szülőknek is. Délig alszunk majd, a
gyerekek aztán csendben eljátszanak a Balatonparton, mi napozunk és koktélokat iszunk, miközben elolvassuk azt a 60-70 könyvet, amire nincs időnk 15
éve. Aztán ránkszakadt a nagy valóság, ugyanúgy keltek reggel a gyerekek
(sőt még korábban!), zuhogott egy hétig az eső, 15 fok volt, se Balaton, se
koktél, csak kalandvágyó, bezárt, nyűgös gyerekek. A legtöbb család ilyenkor
hangos veszekedések közepette pakol és hazaviharzik egy rossz emlékkel.
Az én kalandvágyó, leleményes férjem azonban nem adta fel ilyen könnyen,
barlangászni vitt minket, megmutatta hogyan készül a Sió gyümölcslé,
hatalmas kártya- és társasjátékpartikat csapott. Azóta spontán módon alakul
minden nyaralás, a fő, hogy mindannyian jól érezzük magunkat és tiszteletben tartsuk, hogy mindenki szeretne kikapcsolódni. Ha a szülő el tudja
fogadni azt, hogy amikor kisgyerekekkel nyaral, nem kimondottan pihenni,
hanem feltöltődni megy, közös, életre szóló élményeket, hangos nevetéseket
bezsebelni, akkor akár még jó is lehet mindenkinek a nyaralás, és élvezni is
lehet az együtt töltött időt.
Virág Henrietta
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,,ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK”
Miért hasznos a masszázs különösen a rendszeresen mozgók esetében?
A masszázs különösen fontos azok számára, akik mozognak: nemcsak a versenyszerűen sportolók,
hanem a heti rendszerességgel súlyzós vagy akár saját testsúlyos edzést végzők is nagy hasznát
vehetik és érezhetik pozitív hatását a hétköznapokon is.
A masszázs előnye, hogy a sérülések sokkal könnyebben elkerülhetők,
kódott salak- és méreganyagok kiválasztásának és elszállításának
emellett élénkít és lazít is egyszerre. Növeli az ellenálló képességet,
hatásfoka, ezzel a hétköznapi élet színvonala is jelentősen növelhető.
ráadásul fizikailag is észrevesszük a javulást, akár háromszorosára
is nőhet teljesítőképességünk. A masszázs lényege, a feszülő, merev, • Nyugtat, harmonizál, segíti levezetni a negatív stresszt: megnyugletapadt izmok feloldása, amelyek utána rugalmasabbak, ellenállóbbak
tatják az idegeket, szabaddá teszik a légzést, oldják a feszültséget,
lesznek. Sportolás után segít eltávolítani a szervezetből az izomlázért
segítenek az ellazulásban, így a hétköznapi gondok feloldásához is
felelős savakat, ezért is ajánljuk leginkább testedzés után.
hozzájárulhat a masszázs.
További 5 fontos érv a masszázs mellett:
• Hatása a bőrre: a masszázs erősíti a faggyú- és izzadtságmirigyek
• Hatása az izmokra és ízületekre: a megfeszült izmok ellazulnak, az
kiválasztó munkáját, eltávolítja az elhalt hámsejteket, javítja a bőr
ernyedt izomzat pedig újult erőre kap, helyreállhat a normál izomfeanyagcseréjét, puhítja a hegeket és erősíti a szervezet védekezőkészesség. A masszázs elősegíti a tejsav eloszlását és kiürülését a fáradt
pességét. A bőr rugalmasságának megőrzésével lassítja az öregedést.
izomzatból, ezáltal enyhíti a fájdalom és fáradtságérzetet. Tehát növelhetjük a mindennapi teljesítményt is.
• Hatása a szervekre: a masszázs belső szerveink működésére is hatással
van. Belső szerveink kapcsolatban vannak a bőr bizonyos zónáival,
• Javítja a keringést, méregtelenít: az érintés és az élénkebb vérkeköztük reflexszerű kapcsolat alakulhat ki. A bőr zónáinak célirányos
ringés a nyirokrendszer működését is serkenti, amitől javul a leramasszírozásával befolyásolhatjuk egyes szerveink működését.
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Masszázs előtt érdemes néhány dolgot szemelőtt tartani, hogy a megfelelő
hatást érhessük el, illetve ne érezzük magunkat kényelmetlenül közben.
Hogyan is készülj fel a masszázsra?
1. Masszázs előtt 1 órával lehetőleg ne étkezz, ne fogyassz nehéz, puffasztó
ételeket: A masszázs lényege, hogy teljes mértékben el tudj lazulni, és az
emésztés helyett át tudd magad adni a relaxációnak.
2. Lehetőleg ne edzés vagy nagyobb fizikai munka előtti időpontra jelentkezz
be: A masszázs már önmagában is egy passzív izommunka, ami valamilyen
szinten energiát igényel. Fő hatása azonban az izom lazítása, ami hosszú távon
eredményesebb, ha a kezelés után nem történik megterhelő fizikai aktivitás.
3. Érdemes a kezelés előtt kellő mennyiségű folyadékot fogyasztani: A kezelés
egyik jótékony hatása, hogy fokozza az anyagcserét, valamint méregtelenít. Ezeket
a folyamatokat a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztással tudjuk serkenteni.
4. A kezelés előtt ügyelj a tiszta, higiénikus megjelenésre: Ne hagyd figyelmen
kívül az ápolt külsőt sem! Ha van rá lehetőséged, zuhanyozz le edzés után,
érkezz hidratáltan és ápoltan, ezzel a saját kényelmed, optimális közérzetedhez is hozzájárulsz és masszőrnek is könnyebb és komfortosabb lesz.
5. M
 indig tájékoztasd az egészségügyi állapotodról a masszőrt: Szedj össze
minden olyan problémádat, elváltozásodat (magas vérnyomás, sérv, műtéti heg/
seb, lipóma, bőrbetegség), amelyek bizonyos esetben kizárhatják a kezelést,
vagy esetleg hozzájárulhat a gyógyulás.
Ha szeretnéd fáradt testedet ellazítani és úgy érzed, megérdemelsz egy kis kényeztetést, akkor ajándékozd meg magad egy masszázzsal!
Te is folyamatosan rohansz minden nap dolgozni, megbeszélésre, bevásárolni,
főzni, csekkeket intézni, vagy gyermekeidért az iskolába? Rendszeresen és
kitartóan edzel, de úgy érzed, tested a regenerációért kiált? Állj meg egy kicsit és
lassíts! Jelentkezz be egy frissítő, lazító kezelésre, mellyel kikapcsolódhatsz, megkön�nyebbülhetsz a rohanó hétköznapjaid során. Regenerál, megnyugtat, harmonizál, és
most akár kedvezményesen is igénybe veheted, ha magaddal viszed a kupont!
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig. Bejelentkezéshez hívd a recepciónkat! Tel.:
76/325-251, természetesen a bejelentkezést személyesen is intézheted címünkön:
6000 Kecskemét, Izsáki út 2. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6-22 óráig; szombat: 8-20
óráig; Vasárnap: 14-20 óráig. E-mail címünk: formazona@formazona.hu. Kövess
minket Facebookon: www.facebook.com/formazona
FormaZona Sportközpont
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Mert látni
azért jó!

Dioptriás napszemüveg lencsék a
fényszűrő hatás mellett 100%-os
védelmet nyújtanak a természetes
UV-sugárzás ellen. Az alkalmazott
színek követik a mai modern piac
legújabb trendjeit. A gyártók figyelembe veszik a színek kialakításakor
az utcai viseletet, de sportoláshoz és
szabadidő tevékenységhez, illetve az
extrém körülményekhez is gyártanak
dioptriás szemüveglencséket.

DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEGEK
A MAI MINDENNAPI ÉLETBEN
A fényre, fényerősségre változó dioptriás úgynevezett Sensity lencsék

nem igényelnek fehér színnel elkészített tartalék szemüveget, mert amikor
otthon vagy munkahelyünkön használjuk, kivilágosodik, de kültérben
nagyon alkalmazkodik a fényerősséghez és annak arányában besötétedik.
Három színnel készül: barna, szürke, zöld. A legújabb fejlesztésű lencsék
kényelmes látást biztosítanak minden fényviszony esetén. Kültérben pillanatok alatt besötétednek, míg beltérben gyorsan kivilágosodnak úgy, hogy
közben mindvégig 100%-os UV védelmet biztosítanak viselőjének.

Meg kell említeni
még a szürkehályog
műtéten
átesett
szemüveg viselőket.
Nagyon
fontos,
hogy műtét után jó
minőségű, jó fényszűréssel bíró szemüveget viseljenek.

Gyerekek esetében fontos kikérni az orvos véleményét, hogy használhat-e,
illetve milyen mértékű színezett legyen a gyerek szemüvege.
Dioptriás progresszív vagy más néven multifokális szemüveglencsék
ugyanúgy elkészíthetők színezetten, polarizáltan és fényre sötétedő
Autót vezetők számára kifejlesztették a Driveweav fényre sötétedő pola- lencsékkel. Ebben az esetben van egy távoli, egy napszemüveg és olvasó
rizált lencséket. Minden időjárási körülmények között tökéletes látást szemüveg egyben.
biztosít, blokkolja a vakító visszatükröződéseket, lényegesen kontrasztoPencz Optika Kecskemét
sabb látást biztosít, mint a hagyományos napszemüveglencsék.
Mert látni azért jó!
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A RETTEGETT KULLANCSCSÍPÉS
Az utóbbi időben egyre több szó esik a kullancsokról és az általuk okozott betegségekről.
A kullancsok rovarok, melyek az ember
és más emlősök vérével táplálkoznak A
Lyme-kórt vagy Lyme borreliozist a Borrelia
burgdorferi nevű spirál alakú baktérium,
spirohéta okozza.

A spirohéta többnyire kullancscsípéssel kerül az ember szerveze-

tébe. A kórokozó baktériumot a kullancs terjeszti (Ixodes), melyet egyes
helyeken szarvaskullancsnak is hívnak, mert a kifejlett rovar gyakran
szarvasok vérével táplálkozik. A kullancs fiatalabb alakjai (nimfák) rágcsálók,
elsősorban a fehérlábú egér vérét szívják, ami a Lyme-kórt okozó baktériumok
hordozója. Nem a szarvas terjeszti vagy hordozza tehát a kórokozót - annak
se nem vektora, sem hordozója - csupán a kullancs egyik táplálékforrása.
nélkül is
nyomtalanul
A kullancsok Földünk minden kontinensén megtalálhatók, számuk minden gyógyul, de eltűnése
évben egyre több és ezzel párhuzamosan egyre nő a fertőzött kullancsok nem jelenti azt, hogy a kórokozó is kiürült a szervezetből! A csípést követő
száma is. A kullancscsípés nem fáj, mert a kullancs a csípés folyamán napokban - a bőrelváltozással párhuzamosan - influenzaszerű tüneteket
„lokális anesztetikumot” használ és ezért gyakran csak néhány nap múlva észlelhet a beteg.Enyhe izomfájdalom, levertség, nyirokcsomó duzzanat,
vesszük észre magunkon a rovart. Nagyon fontos, hogy a természetjárás, torokfájás jellemjző. Ha ebben a szakaszban nem történik meg a diagnózis
kirándulás vagy az erdőben végzett munka után alaposan vizsgáljuk át felállítása és nem kezdődik el a kezelés, akkor a testben szétszóródó baktémagunkat és gyermekünket!
riumok további tüneteket okoznak.
Minden rovarcsípés a bőrön helyi reakciót vált ki. Tehát a csípés körül
pirosodás keletkezik, a bőr melegebb, keményebb, püffedt, nyomásra fáj,
viszket, esetleg a középpontban vízhólyag is keletkezhet. Ezek a tünetek
minden rovarcsípésre jellemzőek és ez még korántsem jelenti a Lyme-kórt.
A panaszok 7-10 nap múlva elmúlnak.
A Lyme-kór korai-helyi szakasza nagy, vörös folttal kezdődik a kullancscsípés
helyén. Általában a törzsön, combon, ülepen vagy karon található. A fertőzöttek 25%-ában nem alakul ki a vörös folt - vagy legalábbis nem veszik észre -,
ezért nem ritkán családtag vagy barát veszi észre a háton, térdhajlatban vagy
egyéb, a fertőzött személy számára nem szembetűnő helyen növekvő foltot.
A folt a kullancscsípés után kb. 2-3 hétre alakul ki és legalább egy hétig, de
egyes esetekben akár hónapokig vagy egy évig is látható. Előbb-utóbb kezelés

A Lyme-kór gyógyítható és kigyógyítható. Ha minden óvintézkedés ellenére
kullancsra bukkanunk, akkor a legfontosabb a mielőbbi eltávolítása. Fontos
tudni, hogy a Lyme-kórt okozó baktériumok a kullancsok potrohában, a testnedvekben vannak. Így az a fontos, hogy a kullancs eltávolításakor ne szorítsuk
meg a potrohát, mert azzal a bőrünkbe préseljük a betegséget okozó baktériumokat. Szintén nem szabad olajjal, krémmel bekenni a kullancsot, abban a
reményben, hogy megfullad és magától kijön. Ilyenkor ugyanis szintén arra
késztetjük a rovart, hogy belénk jutassa a kórokozókat. Ha a kullancs eltávolítása közben a feje esetleg beleszakad a bőrbe, nem szabad megijedni! Ez már
nagyobb bajt nem okoz. Pár nap múlva magától le fog lökődni a bőrről. A
kullancsot akár egyszerű szemöldökcsipesszel az óramutató irányával ellentétes irányban forgatva kell levenni a bőrről.
Dr. Faragó Eszter
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ITT A BIKINI SZEZON!
Leona fehérnemű bolt 15 éve biztos pont
az igényes kecskeméti nők életében. A
nyár közeledtével a vízparti megjelenésre kerül a hangsúly. Leonánál
minőségi fürdőruhák közül válogathatunk.

A

fürdőruhaszezonra készülve már nézegethetjük az
Origami márka, illetve a spanyol és olasz gyártók hangulatos,
színes darabjait. Népszerű a pánt nélküli vagy az optikailag
nyújtó háromszög alakzat, ami a push-up segítségével nőies
formát ad, illetve alsóban kedvelt a hátsó részen a behúzás,
ami kerekíti a popsit. A megkötős fürdőruha nagyon divatos és
praktikus is, hiszen mérethez alakítható.

GYÓGYULJON BEMER
ÁGY SEGÍTSÉGÉVEL

A fürdőruhánál nagyon fontos a kényelem, stabilitás. Ezt, pedig
csak a jó mérettel tudjuk elérni. Az üzletvezető Leona ebben
nagyon sokat tud segíteni. Szerinte az aktuális divatnál fontosabb
az, hogy az egyénnek alkatilag és színileg mi áll jól és a méret
megfelelő legyen. Ha feszengünk a fürdőruhában, az meglátszik, de
egy kényelmes, csinos bikiniben büszkén mehetünk ki a vízpartra.
Leonánál egészen nagy kosaras fürdőruhák is kaphatóak.
A nyár közeledtével egyre több fehér ruhát hordunk. A drapp,
bőrszínhez hasonló melltartók népszerűek, hiszen egy fehér
felső alatt semleges hatást kelt. A kivágott hátú alkalmi ruhák alá
praktikus lehet egy öntapadós melltartó, amit Leonánál is megtalálunk. Az esküvőjükre készülő menyasszonyok itt megkaphatják a stabil melltartót, combfixet, kék harisnyakötőt. Nyári
esküvőre és alkalmakra Leona a 8 Denes harisnyát ajánlja, amely
leheletnyi vékonyságával is egységesíti a bőrt és elegánsabbá
teszi az összhatást.
A széles választék csak magas minőségű termékekből áll: melltartók, harisnyák, női alsók, zoknik, alsónadrágok, gyermek
fehérneműk, fürdőruhák, nőies nyári pamut hálóruhák, lézer
vágott alsók. Melltartók egészen 105G méretig kaphatóak. A
minőséget, a reális árat, a kedves és hozzáértő kiszolgálást bizonyítja a sok visszatérő vendég.
Vágsélei Csilla

Egészségünk egyik alappillére a jó vérkeringés. Azonban a kor előrehaladtával és
helytelen életmóddal gyengül a mikrokeringésünk. A Bemer terápia stimulálja a mikrokeringést, ezáltal az egész
szervezet vérkeringését javítja. A Bemer
ágyon történő kezelés segítséget nyújt az
anyagcsere fokozásában, az immunrendszer erősítésében, fájdalomcsillapító
hatású, serkenti a vérkeringést, segíti a
jó közérzet kialakulását, fenntartását.

A

Bemer ágy célzottan serkenti a kiserek működését. Ezzel
hozzájárul ahhoz, hogy segítsen a krónikus sebgyógyulási
zavarban, az izomzat és a csontrendszer krónikus, degeneratív
megbetegedéseinek kezelésében, és a krónikus anyagcserezavarban. Szervi működési elégtelenségeknél, mint például a
májfunkció zavar is megoldást jelenthet. A fáradékonyság, alvás
problémák és a stressz is nagyon jól kezelhető a gép segítségével!
Az érrendszeri betegségekben is nagy segítséget nyújt, mint például
a perifériás artériás elzáródás, illetve akut és krónikus fájdalmak
enyhítésére is alkalmas a Bemer terápia. Sportolók esetében használhatjuk teljesítmény fokozásra, edzések, mérkőzések utáni levezetésre, sportsérülések kezelésére. Mindezek mellett az immunrendszert is erősíti, általában véve, pedig javítja az életminőséget és
fokozza a testi, szellemi teljesítményt is. Mellékhatásai nincsenek,
bátran használhatja bármilyen életkorban lévő páciens, jótékony
hatásaira, pedig minden szervezetnek szüksége lehet, még annak
is, aki az egészségét és jó közérzetét szeretné megtartani.
Nagypál Nóra Bemer ágy segítségével kezeli pácienseit, azonban
az ágy otthoni bérlésére is van nála lehetőség. Nóra gyógytornászként fizikai közérzetjavító szolgáltatást végez, melynek keretében
komplex kezelést tud nyújtani. Segít a különböző mozgásszervi
panaszok kezelésében és megelőzésében, mint például a gerincferdülés, porckorong sérv, lúdtalp, sportsérülések, megteremtve
ezzel a fájdalommentes mozgás és élet lehetőségét.
Vágsélei Csilla Sára
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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. Profeszszionális 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, mind fém,
mind 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 minimál-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 szakorvossal, a fogorvossal, a szájsebésszel,
implantológussal 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, dentalhigiénikusok 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 lágyrész 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 segédterápiák, szakember segítségével helyben elérhetőek.
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19.

NEM CSAK A SZÜLÉSRE,
A SZOPTATÁSRA IS FEL KELL KÉSZÜLNI
Az augusztusi anyatejes táplálás világnapja alkalmából Kecskemét egyik kedvelt védőnőjével Szabóné
Kis Évával beszélgettünk, aki szoptatási tanácsadóként is segíti az újdonsült anyukákat. Évát az
elégedett anyukák idén az Év védőnője címre is jelölték.
• 22 éve védőnő, mindig is erre a
pályára készült?
Eredetileg gyógytornásznak készültem, viszont két pont híján lemaradtam a szakról. A védőnő szak volt a
második helyen. Amikor megszülettek
a gyerekeim még pályamódosításon is
gondolkodtam, azonban GYES után,
ahogy visszajöttem dolgozni, egészen
más szemmel néztem a munkámra,
sokkal gyakorlatiasabban tudtam
segíteni az anyákat.
• A májusi Családkonferencián, melyet
az Egészségügyi Szakmai Kollégium
védőnőtagozata
és
a
Magyar
Asszonyok Érdekszövetsége szervezett, a Kecsap alapítvány védőnői, köztük Ön is megkapta a Magyar
Családokért Díjat. Mesélne egy kicsit a Kecsapról, az Együtt a Kecskeméti
Családokért Alapítványról?
Mi védőnőként sok család életébe belelátunk és mindig is segítettünk a
rászorulóknak. Összehoztuk az adományozót az adakozóval. Egy anyuka
vetette fel az ötletet, hogy csináljuk ezt nagyobba, fogjunk össze többen és
keressünk támogató cégeket. 4 évvel ezelőtt rászántuk magunkat és most
már sokkal célzottabban tudjuk segíteni a családokat. A közösségi oldalak
nagy segítséget jelentenek egy-egy adománygyűjtéshez. Feltérképezzük a
családok igényeit és azt adjuk, amire valóban szükségük van. Legyen szó
buszbérletről vagy lisztről.
• Hogyan tudja összeegyeztetni a munkát, a karitatív szerepvállalást és a
nagy családot?
Szoptatási tanácsadóként is dolgozok 6 éve és egész Bács megyében segítem
az anyákat, sokszor telefonon, e-mailben és facebookon is. Jól tudom az
időmet beosztani, logisztikázni, szervezni a családot, a munkát és a háztartást. Nagy előnyöm, hogy a gyermekeim már nagyok, illetve a védőnői állás
kötetlen munkaideje is nagy segítség, ami persze azt is jelenti, hogy az esti
órákban vagy hétvégén is felveszem a telefont és válaszolok az üzenetekre.
• Milyen úton találta meg a szoptatási tanácsadói munkát?
Teljesen személyes tapasztalatból jött. Nekem sajnos nem sikerült a gyerekeimet szoptatni. Védőnőként azt tanultuk, hogy mindenkinek sikerülhet
csak akarni kell. Amikor visszajöttem 6 év GYES után, elkezdtem utánajárni
a miérteknek az interneten. Kapcsolatba kerültem a Szoptatásért Magyar
Egyesülettel Budapesten. Elvégeztem a tanfolyamaikat és a Semmelweis
Egyetem laktációs szaktanácsadói képzését, ahol szinte megvilágosodásként értek a tanultak. Megtudtam azt, hogy melyek voltak azok a pontok,
amelyeket a saját gyermekeimnél elrontottam. Majd ugyanazt kezdtem el
látni a többi anyánál is, de ekkor már gyakorlatiasan tudtam őket segíteni.
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• Mikor érdemes elmenni a szoptatási tanácsadásra?
Ugyanúgy ahogy a szülésre, a szoptatásra is fel kell készülni. Nagyon
sokszor az anyák nem látnak tovább a szülésnél. A mai világban nincsenek
nagy családok, anyaközösségek, ahol a nők beszélni tudnának a témáról.
Éles helyzetben azonban rengeteg kérdés vetődik fel. Sokszor sajnos már
csak akkor találkozok az anyával, amikor fenn áll a probléma. Akkor is
tudok segíteni, de nehezebben. Ezért érdemes már a terhesség 30. hetében
elkezdeni a felkészülést. A tanfolyamok során a biológiára és az élettanra
is koncentrálok. Arra, hogy hogyan működik a nők teste a szoptatás alatt.
Ezek az információk mind nagyon fontosak és sokat segítenek a sikeres
szoptatásban.
• Mi az az első dolog amit a sikeres szoptatásért meg lehet tenni?
Nagyon fontos a születés utáni aranyóra kihasználása. Minél hamarabb
kerüljön mellre a baba, ismerkedjen az anya mellével, hogy bevésődhessen
neki. Az igény szerinti szoptatás az egyik kulcsa a sikeres szoptatásnak.
Minden babának más a szopási stílusa. Úgy kell összehangolni, hogy az
anyának és a babának is jó legyen.

• Van tanácsa azoknak, akiknek kevés a tejük?
Fontos, hogy szakképzett szoptatási tanácsadóhoz forduljanak. Személyes
találkozásnál én mindig kikérdezem az anyát a várandósságról és a szülésről.
Felderítem, hogy mi vezethetett odáig, hogy most ezzel küszködik. Szélesebben kell látni, nem mindig az a probléma, amit az anya annak érez,
az csak egy tünete a valós problémának. Sokszor egy rossz szülésélmény vezet a szoptatási problémához. Ha kevés az anyatej, és megtettük
azokat a lépéseket, amelyek az anyatej szaporításához vezetnek, és ennek
ellenére nincs elegendő tej, akkor érdemes anyatejgyűjtőn keresztül vagy
háztól házig megoldással anyatejet keresni. Ha minden kötél szakad, akkor
nyúljunk csak tápszerhez. Sajnos sokszor felborítják a sorrendet és ahelyett,
hogy minden lehetőséget megvizsgálnának, máris a tápszert veszik elő.
• Van egy kiemelkedő sikertörténete, amit megosztana velünk?
Szerencsére nagyon sok sikersztorim van, azonban van egy számomra
kiemelkedő. Egy felkészült anyuka, egy rossz szülési élmény után nem tudott
szoptatni, kevés teje volt. A baba nem került rögtön mellre és cumisüvegből
kezdték el tápszerrel táplálni. Én voltam az utolsó láncszem és bízott a segítségemben. Megbeszéltük a teendőket és apró lépésekben haladtunk. Egy hét
után már kicsit több teje volt, sikerült néhányszor mellre rakni a picit. Majd
fél év után kaptam tőle egy üzenetet és egy fotót: a fagyasztó tele volt anyatejjel és sikerült a babát csak szoptatás útján táplálni. Fontos, hogy nem egyik
percről a másikra kell várni a változást. Türelmesnek kell lenni és meg lesz
a gyümölcse. Ugyancsak fontos a hozzáértő szakmai segítség és a megbízható információ. A hiteles honlapok mellett sajnos sok a fals információ az
interneten, nehéz ezeket kiszűrni a laikus embernek. Akinek nehézségei
vannak, merjen még időben kérdezni a védőnőtől, a szoptatási tanácsadótól
akár a babáról, akár a szoptatásról.
Vágsélei Csilla Sára

.hu
www.lll
rtal.hu
tataspo
p
o
z
.s
w
ww

LÉGY STÍLUSOS KISMAMA!
Elmúlt már az az idő, amikor a
kismamák csak zsákruhák közül
válogathattak és a várandósság idejére
el kellett felejteniük a stílusukat.
A kecskeméti Gardrób Kismama és
Női Butikot a városban felmerült
igény hívta életre. Kellett egy olyan
minőségi butik a helyi kismamáknak, ahol minden alkalomra
találnak ruhát a pocakos élethez.

K

ismamaruhát akkor érdemes vásárolni, amikor már nem
komfortos a szokásos alsó ruházat. Ez általában a harmadik hónap
végén jön el. Olyan holmit kell keresni, ami még elbírja a további
kilók érkezését és a has növekedését. A Gardróbban nem nehéz
ilyet találni, hiszen a pocakra felmenő betéttel ellátott szoknyáknak,
nadrágoknak, a praktikus szabásnak és a gumis deréknak köszönhetően a ruhák a várandósság egész ideje alatt és után is hordhatóak. A ruhák pocakrésze nem megnyúlik, hanem a varrásnak
köszönhetően alkalmazkodik a viselője aktuális alakjához.
A Gardrób 2015-ben nyitott és 2016 óta működik kismama ruházati
üzletként. A kínálatban a mindennapi ruházattól az alkalmi
ruhákon át a menyasszonyi ruhákig, sőt kismamaharisnyáig
minden megtalálható. A kismamaruhák is határtalan választást
biztosítanak: nadrágok, felsők, szoknyák különböző fazonokban,
hosszúságban, koptatásban és színben. Alkalmi ruhák csipkével,
pamutból, amelyek szülés után is hordhatóak. A kismamaharisnyák kedvező, a menyasszonyi ruhák, pedig alkalmi ruha áron
kaphatóak a butikban. A kínálatnak és a szabásnak köszönhetően
határok nélkül válogathatnak a vevők, stílusuknak megfelelően.
A butikban magyar készítésű, tervezésű ruhadarabok kaptak
helyet. Ez azért szerencsés, mert a bolt továbbítani tudja a gyártó
felé az igényeket. Olyan szoros a kapcsolat a gyártókkal, hogy
egyszer az utolsó pillanatban egy már teljesen elkeseredett kismamának tudtak levarratni két méretben egy menyasszonyi ruhát.
A Gardrób Butik mindent megtesz a kismamákért még a lehetetlennek tűnő kéréseket is igyekeznek teljesíteni.
Vágsélei Csilla
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BIZTOSÍTÁS A NYUGALOMÉRT
22.

A Verso Biztosítási Alkusz Kft. már
másfél évtizede segíti ügyfeleit megfelelő
biztosítással az élet minden területén. A
különböző biztosítási módozatokat összehasonlítják és a legkedvezőbb ajánlat
közül tud az ügyfél választani, legyen az
lakás, casco, gépjármű, utasbiztosítás,
vállalkozói vagyon, felelősségbiztosítások,
nyugdíj, tandíj megtakarítás, géptörés,
mezőgazdasági biztosítás. A nyaralások
közeledtével bizonyos biztosítási típusok,
mint az utasbiztosítás aktuálissá is válik,
érdemes már most megkeresni a legkedvezőbb ajánlatokat.

A nyugdíjas időszaknak az unokázásról, pihenésről és a

családi, illetve pénzügyi biztonságról kellene szólnia. Ennek
ellenére már a fiatal pályakezdőknek is a bizonytalan nyugdíjas
évekről beszélnek. Az egyén öngondoskodási felelőssége óriási.
Az ember idős fejjel is méltósággal, a kirekesztettség kockázatától mentesen akar élni, nem pedig száműzötten tengődni,
megalkudni, nyomorogni. Éppen ezért érdemes már időben az
öngondoskodás útjára lépni. A szakemberek szerint elengedhetetlen, hogy havonta minimum 15-20 000 forintot, hozzávetőlegesen a nettó átlagfizetés 10-15 százalékát tegyünk félre éves
4-5 százalékos nominális hozamot feltételezve. Bármennyire is képtelenül hangzik, de bizonyos szempontból még ez az összeg is kevés.
A havi nettó kereset legalább 20-30 százalékát volna tanácsos félreraknia az állami adókedvezmények jóváírását is figyelembe véve annak,
aki a mostani bér/nyugdíj arányt tartani szeretné a nyugállományba vonulása időpontjáig.
A biztos nyugdíjat csak megbízható biztosítóval és konstrukcióval lehet elérni. A rengeteg ajánlat közül nehéz laikusként megtalálni a
megfelelőt. Ezért jön jól egy szakember segítsége, aki egyénre szabottan felkutatja a legjobb ajánlatot, hogy a nyugdíjas éveket valóban
nyugalomban lehessen tölteni. Az állami támogatásokkal, már 280.000 Ft-tal is kiegészítheti évente a nyugdíj megtakarítását.
A nyugalmas nyugdíjas évekhez viszont az egészség is elengedhetetlen. A mai egészségügyi rendszerben, azonban a hosszú várólisták
és a leterhelt orvosok miatt, olykor még a probléma okát is nehéz felderíteni, nem hogy gyógyítani azt. Az egészségbiztosítás ezért egy
jó hosszú távú befektetés. A Verso Biztosítási Alkusz Kft-nél az egészségbiztosítások széles köre elérhető. Ilyen típusú biztosítások akár
külföldi gyógykezelés megszervezésére, finanszírozására is van lehetőség. Minőségi és megfizethető szolgáltatások, már havi 85 Ft-ért
is elérhető, mint például a várólista kikerülése. A balesetekre nehéz felkészülni, hiszen váratlanul történnek de egy baleset biztosítás
megkönnyíti a szerencsétlen időszakot. Különösen fontos ez a külföldi utazások során most nyáron. Mindenre kiterjedő, megfelelő utasbiztosítás nélkül nagy kockázat átlépni az országhatárt. Fokozottan igaz ez, ha gyerekekkel utazunk. Biztos támogatással, háttérrel lehet
igazán élvezni a gondtalan nyaralást.
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A KLÍMA ÉSSZERŰ
HASZNÁLATA
Olyan kieső helyet keres a felmérő brigád a gépnek, ahonnan az központilag jól le tudja hűteni a helyiséget. Energiafelhasználás szempontjából,
pedig ügyeljünk arra, hogy ne nyitott ablak mellett használjuk a klímát.

A jóslások szerint az idei európai nyár szokatlanul meleg lesz, olyannyira, hogy az elmúlt 100
év legmelegebb nyaraként emlegetik már most
a 2017-est. Érdemes, tehát időben tenni a meleg
ellen az otthonunkban. Haraszti Roland a H&H
Klíma tulajdonosa, azonban felhívja a figyelmet
arra, hogy mindenképpen ügyeljünk a légkondi
ésszerű használatára az egészség és az áramfogyasztás érdekében.

A H&H Klíma a mostani szezonra is készült új modellel, amelyet
rendkívül kedvező áron lehet megvásárolni. A Sinclair új, Ayrton névre
keresztelt modellje elegáns megjelenésével már küllemében kitűnik a többi
gép közül. A gép inverteres, hőszivattyús kivitelű. Ledes kijelzőn keresztül
mutatja az információkat. Több funkciós, így hűtésre, fűtésre egyaránt
alkalmas, emellett éjszakai móddal is rendelkezik. Pollenszűrője is van és
képes az intelligens párátlanításra. Allergiások és asztmások számára ezek
a funkciók még hasznosabbá teszik a gépet. A távvezérlő gyerekzáras, a
légáram pedig vízszintes és függőleges irányba is irányítható. Energiaosztály minősítése is kitűnő A+/A+.

A 11 éves H&H Klíma a felméréstől a tervezésen át a kivitelezésig mindent
vállal. A légkondik és a hőszivattyúk mellett, a tavalyi évben elkezdték a
légcsatornás klímák beszerelését is, a ház szellőztetési rendszerek kiépítését. A cég kecskeméti bemutatóteremmel várja a vevőket, ahol ki is
lehet próbálni a klímákat. A választék széles: Kiemelt márkájuk a Sinclair,
amelyből bizonyos modellek wifi kapcsolattal is rendelkeznek, azonban
van LG, Panasonic és Mitsubishi is. A cég ingyenes helyszíni felméréskor
az ügyféllel egyeztetve a legmegfelelőbb klímát választja ki. Figyelembe
veszik az igényeket és a lakás nagyságát, hogy minél gazdaságosabb
legyen a klíma. A beüzemelést körültekintően végzik és mindig feltakaHa nem megfelelő módon használjuk a légkondit, például túl alacsony rítva, tisztán adják át a házat.
hőmérsékletre vesszük, akkor könnyen megfázás lehet a vége a hűsölésnek,
még a legforróbb nyárban is. Aranyszabály, hogy a külső hőmérsékletnél A H&H Klíma a központi vezérlésű klímákkal a jövőbe mutat, a pollenmaximum 6 C°-kal legyen alacsonyabbra állítva a hőmérséklet. A nagy szűrős berendezésekkel és a szellőztetési rendszerekkel pedig törekszik
melegből, izzadtan megérkezve a túlzottan lehűtött szobába, az izzadság a család egészségének a megtartására is. Éppen ezért hívja fel minden
ránk fagy és már meg is van a nátha. A nagy hőmérséklet különbség évben a cég a figyelmet a légkondik éves karbantartására, tisztítására is.
egyébként sem tesz jót az általános közérzetnek. Fontos még, hogy a klíma A megfelelő klímával, a helyes használattal, illetve karbantartással nagyon
ne közvetlenül ránk jöjjön. A H&H klíma az ingyenes helyszíni felmérés sokáig egészségesen élvezhetjük a légkondi nyújtotta kellemes klímát és
során erre is figyel. Minden eshetőséget megvizsgál az adott lakásban és tiszta levegőt.
Vágsélei Csilla Sára
vigyáz arra, hogy például ne a tévénéző kanapé felé fújja a levegőt a klíma.
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Stop Ingatlaniroda
Kecskemét, Bocskai u. 1. 30/576-6448, stop.gdningatlan.hu
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• Mit jelent az, hogy Fogyasztóbarát lakáshitel?
Az MNB feltett szándéka, hogy erősítse a versenyt a bankok között, amitől
azt várják, hogy csökkenek a lakáshitelt terhelő kamatok, költségek, egyszerűsödnek a folyamatok. Ez végső soron az ügyfelek számára kedvező
változást idézhet elő, legalábbis a szándék ez.
• Milyen szempontoknak kell megfelelnie a konstrukciónak?
Számos szempont van. Ilyen például, hogy a futamidő maximum 30 év
lehet, a kölcsön kamatperiódusa, tehát a törlesztőrészlet fixálása nem lehet
rövidebb, mint 3 év. A hitelbírálat maximum 15 napig tarthat (feltéve, hogy
minden dokumentum, illetve az értékbecslés eredménye is rendelkezésre
áll), a kamatfelár nem lehet több mint 3,5%, illetve mind a hitelfelvételi, mind
a hitel futamidő vége előtti lezárás költségei is limitáltak. A kereteknek
megfelelő konstrukciók elérhetők lesznek a Nemzeti Bank által üzemeltetett weboldalon is, ahol tájékozódhat is a hitelek iránt érdeklődő ügyfél.
• Tehát lényegében kedvezőbbek lesznek a hitelek?
Az az igazság, hogy a hitelkínálatban jelenleg is elérhetőek kedvezőbb
lakáshitelek, mint amit a minősített fogyasztóbarát lakáshitel szabályai
előírnak. Ennek oka, hogy a bankok többsége csomagban gondolkodik.
Ha valaki nem csak lakáshitelt „vásárol” a banktól, hanem számlavezetést, munkabérszámlát, biztosítást, vagy egyéb szolgáltatást, akkor kedvezményt kap. Tehát egyértelműen nem lehet azt kijelenteni, hogy olcsóbbak
lesznek a hitelek.
• Ez azt is jelenti, hogy továbbra is szükség lesz közvetítőkre?
Véleményem szerint felértékelődik a valódi szakértők szerepe. A bankok
számára ugyanis csak az lesz meghatározva, hogy milyen keretekből
nem léphetnek ki, de azon belül továbbra is számos variáció lehetséges.
Tudomásul kell venni, hogy a hitelfelvétel komoly dolog. Hosszú évekre
befolyásolja egy család életét. Ház építéshez sem értünk csak azért, mert
az interneten számos tervdokumentáció elérhető, inkább szakemberre
bízzuk. A hitelfelvételnél is ez a követendő példa, hiszen igazán versenyképes ajánlatot ma már közel 15 pénzintézet kínál az ügyfelek számára, de
mindenkinek más az igazán jó. Kecskeméten a GDN Ingatlanirodában hitelezési szakértőnk várja az ügyfeleket a Bocskai utca 1. szám alatt!

&

Június 1-től nyújthatják be a pénzintézetek a Magyar
Nemzeti Bankhoz a minősített fogyasztóbarát lakáshitel
kategória elnyeréséhez szükséges pályázataikat! Ennek
kapcsán kérdeztük Vincze Krisztiánt, a GDN Ingatlanhálózat bankfüggetlen hitelközpontjának vezetőjét!

&

FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL

AZ INGATLANÜGYEK ÚTVESZTŐI
- segít az Openhouse

Az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat fél éve
nyitotta újra kecskeméti irodáját, a franchise
mögött azonban már 13 év tapasztalat áll. A kecskeméti képviselet egy jól működő 40 irodás és 16.000
ingatlanállományos hálózat része, amelynek köszönhetően az ügyfelek országos szinten kereshetnek
ingatlant befektetési vagy saját célra. A nyitás
apropóján kerestük fel a még mindig bővülő irodát.
Az iroda fél éve teljes gőzzel és nagy lendülettel működik Kecskeméten. Toborzás jelenleg is folyik, a mostani 7 főhöz még legalább ugyanennyi értékesítőt
keresnek – mondta el nekünk Király Edina iroda-értékesítésvezető. Az Openhouse legnagyobb előnye a hálózatban rejlik, hiszen a teljes országos ingatlan-adatbázis elérhető a helyi irodákból. Így, ha például egy kecskeméti ügyfél a Balatonon szeretne venni nyaralót, az itteni irodán keresztül már válogathat is a kínálatból.
Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért is érdemes ingatlanirodán keresztül intézni az
ingatlanügyeket. Gyakran tapasztaljuk azt, hogy a tulajdonosok nincsenek tisztában
az ingatlanuk értékével és azzal sem, hogy valójában milyen is a minősítése a telkének,
házának. Nem egyszer volt már példa arra, hogy az ügyfél építési telekként hirdette
az ingatlanát, de kiderült, hogy a minősítése valójában szántó, amire pedig nem lehet
építeni. Az ilyen tévedések elkerülése miatt is érdemes ingatlanirodához fordulni. A
jogszabályok, minősítések, hitelek és szerződések útvesztőiben egy laikus nehezen
igazodik el. Az Openhousenál intézik az értékbecslést, az energetikai tanúsítványt,
az ingatlanértékesítést és keresést, hitelt, CSOK-ot, támogatásokat. Az iroda saját
ügyvédjével egészen a szerződés aláírásáig kíséri az ügyfeleket.
A kecskeméti ingatlanpiac ma rendkívül pörgős. A munkaerő Kecskemétre áramlása
pedig hozza magával a város népességének növekedését, amelyet a következő néhány
évre plusz 5-10.000 emberre becsülnek. Így befektetési célra kifejezetten alkalmasak
a kecskeméti ingatlanok, a kiadó lakások másnapra elkelnek. Sorra épülnek a társasházak, amelyeket befektetés céljából is elkapkodnak. Az egyetem összes karának átadásával, pedig még inkább fokozódik majd az ingatlanbérlési kedv.
Saját célra egy friss házaspárnak, most új építésű családi házat vagy használt családi házat is megéri venni, főleg a CSOK különböző módozatainak segítségével. Az új építésű, a város szélén lévő eső családi házak most nagyon népszerűek. A meglévő hitellel terhelt panellakás áráért és a CSOK-ért egy kertes házat
kaphatnunk. A 10+10 csak a teteje a CSOK-nak. Használt ház megvételére is kaphatnak a fiatalok akár 2 millió Ft-os összeget, amellyel a meglévő lakás hitele is
kiválható. Egy két szobás lakás árért, pedig már Hetényegyházán, Városföldön, Ballószögön vagy akár Kunszálláson is kapnak egy kertes házat. Csak 10 perccel
kell többet utazni a városba, de ha ezt vállalják, akkor egy igazi családias, nyugalmas környezetben nevelhetik fel a gyerekeiket.
Vágsélei Csilla Sára
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KÖZLEKEDJ ÉS FIZESS OKOSAN!
A közlekedés egy hatalmas méretű társasjáték, ami tele van kihívásokkal. Az a szép dolog benne, ha tudunk egymásnak segíteni,
és az vezet jól, aki minél kevesebb segítségre szorul – mondja
Füredi András, a Füredi Képző Központ tulajdonos-ügyvezetője.
tanuló van, aki mindennek megfelel, ezért több órát és kilométert kell vezetni
ahhoz, hogy minél több dologra, közlekedési szituációra felkészüljenek.
• Hogyan határozzák meg, hogy mennyit fizet a tanuló?
Évekkel ezelőtt bevezettünk egy elektronikus rendszert, régen GPS-szel,
most okostelefonnal mérjük a vezetéssel eltöltött időt és a kilométert.
Amikor a tanuló megkezdi az adott napi képzést, odaérinti a kártyát a
mobilhoz, és indul a pontos mérés. Az óradíj is attól függ, hogy az adott
órában hány kilométert tudnak menni. Itt tudja mérni, otthon meg tudja
• Mi kell ahhoz, hogy az ember bekapcsolódjon ebbe a közlekedés nevű nézni, hogy hány percet és hány kilométert vezetett. Azt mondhatjuk,
társasjátékba?
egyedüli módon nálunk van ez a lehetőség. Az NFC kártyát úgy tekintjük,
Alapvetően mindenki benne van, hiszen gyalogosként, kerékpárosként mint egy bankkártyát. Fel lehet tölteni, és ahogy használja a tanuló, úgy
ugyanúgy részese a közlekedésnek, mintha motorozna, autózna. Ha az veszi le róla az adott órának és kilométernek megfelelő összeget.
autóvezetésre szeretnénk leszűkíteni, először is a szándék kell, hogy meg
akar tanulni vezetni. És pénz.
• Ez azt is jelenti, hogy nem kell a teljes végösszeget megtippelni és azt
egyszerre feltölteni?
• Mennyibe kerül manapság egy B kategóriás jogosítvány megszerzése?
Igen. Azt lehet mondani, hogy nálunk részletfizetési lehetőség van, hiszen
Ez tipikusan az a kérdés, amire senki nem tud válaszolni. Ugyanis teljesen részletenként lehet feltölteni a kártyát. Egy a lényeg: mindig legyen pénz a
egyénfüggő, hogy ki, mennyi idő alatt tud megfelelni a vizsgaköve- kártyán, hogy abból tudja levenni a rendszer a megfelelő összeget.
telményeknek. Nagyon sok összetevője van annak, hogy mennyi lesz a
végösszeg, előre nem lehet megmondani. Olyan ez, mint amikor valaki • Mi van akkor, ha valaki túltöltötte a kártyát, és maradt rajta pénz?
elmegy egy nyelvtanárhoz, hogy készítse fel egy nyelvvizsgára. A tanár ott Amint sikeres vizsgát tett, bejön hozzánk, és a maradék pénzét felveszi a
is csak azt tudja megmondani előre, hogy a vizsgadíj mennyi. De azt, hogy pénztárban.
a sikeres vizsgához hány órára (és ezáltal mennyi pénzre) van szükség,
lehetetlen megjósolni. Ez nem egy kenyér, zsömle, mozijegy, amit pontosan • Készülnek valami akcióval a nyárra, hogy minél többen bekapcsolódjanak
be lehet árazni. De sokat lehet tenni érte, hogy a végső költség ne legyen
a közlekedés nevű társasjátékba?
megterhelő.
Egyrészt indulnak a nyári intenzív tanfolyamaink, mely során 2 hét alatt
elvégezhető az elméleti képzés. Ezenkívül az elméleti díjból 40% kedvez• Mivel lehet előre kalkulálni, és min múlik a végső számla összege?
ményt is adunk a nyári tanfolyamokon. Másrészt nálunk a kötelező
Van egy kötelező minimum. 30 vezetett óra, és 580 megtett kilométer. Az, óraszám fölött kapnak a tanulók plusz nyolc óra elméleti képzést, valamint
hogy ez elég-e valakinek, nagyon sok mindenen múlik. Nagy-e a jármű- a tanfolyam végén mindenki kap ingyenesen egy alap vezetéstechnikai
forgalom (ezáltal kevesebb az egy órára jutó kilométer), a követelmény tréninget a vezetéstechnikai pályánkon.
nagyobb-e a vizsgán, tudja-e biztosan kezelni az autót a tanuló, hogy reagál
(Az interjú nyomtatásban a Kecskeméti Lapok 2017.05.25-i
az érkező információkra, milyen a közlekedéskultúrája... Nagyon kevés olyan
számában jelent meg. Az interjút Csenki Csaba készítette.)
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MEGÉRKEZETT
AZ ÚJ SWIFT
Az új Swift mind külsőleg, mind belsőleg megújult,
rendkívül modern külsejével és praktikus belsejével az egész család kedvence lehet, kicsiktől, a
nagyokig. Már Suzuki Tormásinál is!
Megújult külső designnal a modern külsőért
Az új Swift megörökölte a népszerű típus jellegzetes stílusát, de új elemeivel
friss és naprakész külsőt öltött. Színes egyéniség, amely az érzékekre hat.
Ha mellette dönt, minden nap alig várja majd, hogy a kormánya mögé
ülhessen, és kezdetét vegye a vezetés izgalmas élménye. Persze, fényeiben
is új designt kapott a Swift: A LED-es fényszórók nemcsak tökéletesen
világítják be az utat, de egyedi megjelenést is kölcsönöznek. A szélesebb
és alacsonyabb, atletikus kiállású karosszériája már álló helyzetben is a
mozgás érzetét kelti, ami beindítja a vezető fantáziáját.
Sportos, ugyan akkor kényelmes belső
A műszerfal tervezése során a vezetőt helyezték a középpontba. A
versenyautókra emlékeztető, D-alakú kormánykerék, a határozott tartású
ülések és a vezető felé fordított középkonzol sportos hangulatot teremtenek. A hosszú utak kényelmét több extra is elősegíti: tempomat, az orron
elhelyezett radaros rendszer. A fokozott oldaltartású első ülések még jobb
alátámasztást nyújtanak, ezzel hosszú utakon is komfortosnak bizonyul a
Swift. A légkondicionáló fűtésén kívül az ülések is gyorsan melegíthetők,
ami hozzájárul a még kényelmesebb vezetéshez.
Családbarát kialakítás
A Swiftben a családok is megtalálják a kedvükre való kialakítást. Erre szolgálnak az első pohártartók, melyek megóvják az autót a kilöttyenő poharaktól, de hátul palacktartót is találunk. Számos rejtett tárolóhely szolgálja
a kényelmes utazást, illetve a nagyobb helyet. Ilyenek a konzoldoboz, a
tágas kesztyűtartó, zseb az ülések háttámláján. A családbarát formát erősíti
a külön kialakított gyermekülés-rögzítési pontok is. Az új Swift csomagtartója már alapesetben is 55 literrel nagyobb a korábbinál, a 265 literes
raktérben minden csomagja elfér. Az osztottan dönthető hátsó támla előredöntésével úgy szállíthat hosszabb tárgyakat, hogy a hátsó ülésekről sem
kell lemondania.

Színes információs rendszer
A műszercsoport közepén elhelyezkedő, 4,2 colos, információs kijelző
pontos és könnyen áttekinthető adatokkal tájékoztatja a vezetőt a jármű
viselkedéséről és működéséről. A kijelzőre többek között a motor teljesítménye és nyomatéka, gyorsulási erők és a pedálok használatát szemléltető ábrák is lehívhatók. A „szokott” információk is megjelennek: sebesség,
fogyasztás, pedálkezelés stb.
A háromféle sebességváltó minden vezető igényeit kielégíti
Az új Swift háromféle kivitelben rendelhető: ötfokozatú manuális váltóval,
hatfokozatú automata váltóval, CVT automata váltóval.
Smart Hybrid
A fogyasztáscsökkentés és a helytakarékosság ötvözetét nyújtó SHVS
enyhe hibrid rendszernél a benzinmotor működését egy kompakt villanymotor és egy nagy hatékonyságú lítiumion akkumulátor segíti.
Kiemelkedő biztonság
Az ALLGRIP AUTO az útfelület vagy az időjárási körülmények változásától függetlenül a folyamatos autózás szabadságát nyújtja. Az új
Swiftben fejlett biztonsági technológiák – köztük a Suzukinál most először
megjelenő megoldások – szolgálják a vezető és az utasok nyugalmát. Az
új generációs HEARTECT padlólemez kiemelkedően merev szerkezete és
az ütközési energia hatékony elosztása hozzájárul a törésbiztonság javításához. A viszkózus tengelykapcsolós négykerék-meghajtású rendszer
automatikusan osztja meg a nyomatékot a hátsó kerekekkel, amikor azt
érzékeli, hogy az első kerekek nem tapadnak az úton. Az AllGrip Auto
összkerékhajtási rendszer nemcsak a mindennapi vezetés során, de
csúszós vagy havas úton is nyugodt autózást biztosít. A viszkokuplungos
rendszer az első kerekek kipörgése esetén automatikusan a hátsókhoz
irányítja a forgatónyomatékot.
Megnyugtató biztonság
Az új Swift fejlett ütközésmegelőző biztonsági berendezésekkel szolgálja
a veszélyes közlekedési helyzetek megelőzését, de ha elkerülhetetlen az
ütközés, akkor a megerősített és az energiát hatékonyan elosztó karos�széria védi utasainak testi épségét. Az utasok biztonságát szolgálja az ütközésvédelmi rendszer, amely két első, két oldalsó és két függönylégzsákból,
valamint négy darab pirotechnikai övfeszítővel ellátott és hátul középen
egy hagyományos biztonsági övből áll.
Keresse a Suzuki Tormásinál!
Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Nyitva: H-P 8:00 - 17:00 Sz: 8:00 - 12:00
E-mail: ertekesites@tormasi.hu
www.tormasi.hu
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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.

B

ogdánné 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 a tavaly
megnyílt Vital Élőételbár, ahol csak élőételeket 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 főzéskor nem hevítik 42
fok fölé az ételt, így az abban 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. Torták, kenyérhelyettesítők, zöldturmixok és
más finomságok is a kínálatban vannak. Teljes menüsort is lehet
otthonra rendelni. Az ételkiszállítás mellett a termékeik most
már a belvárosi Lordok Bioboltban is kaphatóak.
A teljesen nyers táplálkozásra való átállásnál fontos a fokozatosság elve. Az ételbárban tippekkel segítenek az élőételre történő
átálláshoz. A szervezetben ilyenkor megindul a tisztulás, méregtelenítés, mely együtt járhat kellemetlen testi tünetek megjelenésével: haspuffadás, hasmenés, szédülés, fejfájás stb. Ezek csak a
tisztulás jelei, ne ijedjünk meg tőlük! Fontos, hogy mindig figyeljük
a testünk jelzéseit, hogy az átállás öröm, és ne kényszer legyen.
A két tulajdonos szeretné, ha minél többen megtapasztalnák az
élőtétel jótékony hatásait testileg, lelkileg. Hisz ezek az ételek
energikusabbá, jókedvűbbé és derűsebbé is teszik fogyasztóját.
Vágsélei Csilla Sára
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KÓSTOLÓ EGY RAJZÉRT
A Betti Delikátesz a család minden
tagjára gondol. Nem csak a különleges
érlelt marhahúsért érdemes náluk
vásárolni, hanem a természetes,
tartósítószer, illetve cukormentes
termékekért is, amelyeket a kisgyerekek és a várandós vagy szoptatós
kismamák is bátran fogyaszthatnak.
Egy gyerek és családja most még
farmlátogatást is nyerhet!

Bettiék június 30-ig személyesen várják a gyerekektől a

kedvenc állatom témakörben a rajzokat. A rajzért cserébe
a gyerekek választhatnak egy egészséges csoki, keksz vagy
akár rostos ital kóstolót. Egy szerencsés gyerkőc sorsolás
útján megnyerhet egy farmlátogatást a családjának. Az NPK
Charolais Farmon megtekinthetik egy piknikkel egybekötve
az organikus körülmények között felnevelt marhákat és
juhokat, képet kaphatnak a tenyésztésről. A gyerekek egy
farmon láthatják a tenyészállatokat és az ott lakó kiskutyákat. Nyílt napok alatt bárki ellátogathat a farmara. A
következő látványsütéssel, terelőbemutatóval egybekötött
nyílt nap június 10-én lesz.
Az érlelt húsok mellett, amivel egy férjnek is lehet kedveskedni, egy családanya önmagának és a gyerekinek is rengeteg
egészséges finomság közül választhat. A magas ásványi és
vitamin tartalommal rendelkező gyümölcs és zöldséglevek
egy kismamának különösen jót tesznek. Ezekben a levekben
nincsen olyan anyag, ami allergizálná az anyukát és a kicsit.
A cukor és laktózmentes tönkölykekszek vagy csokoládék a
gyerekek nagy kedvencei, amelyeket büntetlenül ehetnek.
Idénygyümölcsök is mindig kaphatóak, most például a
szamócából lehet csemegézni. Ahogy Betti mondta – Picik
vagyunk, de tartalmasak. A delikátesz egy kis ékszerdoboz,
amiben rengetek kincs rejlik és mindenki megtalálhatja
benne azt a gyöngyöt, ami számára a legszebb. Vásárlónk
legyen akár családanya, apa, fiatal vagy idős, biztosan talál
magának olyat, amit szívesen fogyaszt.
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LEGYEN ÉLMÉNY A FAGYIZÁS!
30.

Kecskemét szívében nyílt egy fagylaltozó, a Pepenero ahol azon igyekeznek, hogy a fagyizást igazi élménnyé tegyék. A prémium alapanyagokkal,
a fantáziadús kreációkkal valóban felejthetetlen ízeket tapasztalhatunk meg. A Pepeneroban a család minden tagja élvezettel fogyaszthatja a fagylaltot, legyen az a csokirajongó
anyuka, a kávészerető apuka, a cukorbeteg nagymama, vagy a
laktózérzékeny kis unoka.

Bár Kecskeméten még újdonság a Pepenero, Nagykőrösön már

22 éve, Cegléden pedig 5 éve működik a családi vállalkozás. Hajdu
Andrea üzletvezető elmondta, hogy a három üzlet folyamatos
fejlesztés és tanulás eredménye. A két évtized alatt egyszer sem
álltak meg, szüntelenül új kreációkon dolgoznak. Az olaszországi
fagyi kiállításon és a hazai fagyi bemutatókon is állandó résztvevők.
Andreáék családi vállalkozása számára nagyon fontos a minőség.
Csak prémium alapanyagokat használnak és a természetes nyersanyagokat részesítik előnyben. Náluk a gyümölcsfagyik valódi
gyümölcsből készülnek. Fagylaltjaik egyik fő alkotóeleme a házi tej,
melyet egy ceglédi tehenészetből szereznek be.
Hogy mindenki átélhesse a Pepenero nyújtotta fagyizást,
Andreáék cukormentes és paleo fagylaltokat is készítenek. A
paleo fagyik cukor, tej és gluténmentesek és tele vannak gyümölc�csel. A pultban 32 íz van minden nap, amelyből több diabetikus,
paleo és prémium fagyi is válaszható. A Pepenero teljes fagylaltrepertoárja 200 fölé rúg, így nem túlzás azt mondani, hogy minden
napra tartogatnak újdonságot.

is található. A
vendégek nagy
kedvence
az
egyik prémium
fagyi, a 100%-os
pisztácia. Sokan kifejezetten ezért keresik
fel az üzletet. A nem
mindennapi
kombinációk és textúrák, mint a
leveles tészta, az omlós
tészta vagy a piskóta megjelenése a fagyiban, teszi igazán
egyedülállóvá a Pepenero
fagylaltjait.

A naponta frissen érkező
fagyi mellé prémium minőségű
sötét pörkölésű olasz kávét is fogyaszthatunk többféle formában. A nyár kávéslágere persze a vaníliafagyis jegeskávé. A fiatalok
A család három fagyizója valóban igazi családi vállalkozás. A fagyi nagy kedvencének ígérkezik a fagyi shake az általuk választott
főzésében, megálmodásában az egész családnak szerepe van. Andrea fagylaltból, amit akár magukkal is vihetnek a főtérre. A hűsölni
férje, lánya és fia igyekszik megvalósítani a kreatívabbnál kreatívabb vágyók limonádéval és jégkásával is frissíthetik magukat.
ötleteket, legyen az egy kedvenc édesség vagy egy francia desszert
fagyi változata. Saját receptúrájuk és ötleteik alakítják különlegessé A kedves családi fényképekkel, tájakkal dekorált fal és az udvarias,
a fagyikat. A hagyományos ízek, mint a főzött csokifagyi vagy a közvetlen személyzet is hozzájárul ahhoz, hogy a fagylaltozó egy
vanília, puncs és citrom mind a békebeli időket idézik. A különleges igazi családias találkozóhellyé váljon Kecskeméten, ahol mindenki
fantázia fagyikkal pedig mindig valami újat szeretnének adni. Ilyen részesülhet a Pepenero életérzésben.
a körtés belgacsoki, a chiamagos málnás mangó, a toffee, a málnás
grillázstorta vagy a karamellás házi krémes, amelyben leveles tészta
Vágsélei Csilla Sára
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A Kalandparkban gyakorló és gyermekpálya,
kezdő és profi pálya, valamint a

6 átcsúszásból álló canopy egyaránt megtalálható.

krikett
slackline
dobókés

Brilliáns csapda

A vegyes fákból álló erdőben és a tó felett átvezető canopy valódi
elszántságot igényel, 12 méter magasságból másképp néz ki a világ, de
igazán sportos kikapcsolódást nyújtanak a

család minden tagjának.

csónakázás

www.kalandparkcegled.hu tel.: 06 70 618 4499
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