


HIRDETÉS

Cone Beam CT, CBCT, háromdimenziós röntgen

DIGITÁLIS 
VOLUMENTOMOGRÁFIA

A panorámaröntgennel szemben előnye a torzítás és egymásra vetülés 
kikerülése. A képek 1:1 méretarányából adódóan pontos mérések 
végezhetők. Rétegfelvételeket állíthatunk elő sagittális, frontális és 
axiális nézetben, valamint 3D rekonstrukciót készíthetünk. A CBCT-k 
szoftvere kifejezetten maxillo-faciális felhasználásra készült, kezelése 
egyszerűbb. Felbontásuk egyre jobb.

Előnyeit a mindennapos fogorvosi gyakorlatba illesztve lehet kihasz-
nálni. A fogorvos munkáját megkönnyítve, pontosabb képet kap a 
csontokról, fogakról és azokat körülölelő lágy részekről. Így a diag-
nosztika kiegészítve a CBCT-felvétellel, a felállított kezelési terv, a 
beavatkozás, és maga a kezelés is precízebb, pontosabb lesz. 

SZAKTERÜLETENKÉNTI ELŐNYEI: 
•  Endodontia: a gyökérkezelés megkezdése előtt a fogak gyökereinek 

számáról, lefutásáról pontos képet kap a szakember, a gyökérke-
zelés sikeressége nagyobb lesz.

•  Bölcsességfogak pontos helyzetének előre meghatározása,  
a csontban lévő anatómiai képletektől való távolságának a feltérképe-
zése válik lehetővé, ezáltal a komplikációk nagy része elkerülhetővé 
válik a megfelelő eltávolítási technika kiválasztásával.

•  Parodontológia: a csonttasakok pontos térbeli elhelyezkedésének  
a meghatározása.

•  Csontban lévő kötőszövetes gyulladások térbeli elhelyezkedésének a 
pontos meghatározására, eltávolításuknak a megtervezésere nyílik 
lehetőség. 

•  Implantológia, beültetendő implantátumok helyének pontos megha-
tározása. Az irányított implantáció elvei alapján.

•  Fogszabályozás előtt a lehető legtöbb információ begyűjtésére van 
lehetőség, a kezelési terv elkészítéséhez a felvétel kiértékelő szoft-
verbe integrálható, ezáltal sokkal pontosabb képet kap a fogszabá-
lyozó szakorvos a fogak irányba állításának, mozgathatóságának 
lehetőségéről. 

•  Traumatológia: a sérülések, kóros elváltozások helyének pontos 
meghatározása.

•  Fül-orr-gégészet: a légutakról, középfülről pontos képet lehet kapni.

A Dombi-Dentalnál 
elérhető diagnosztikai 

segédeszköz, 
a CS8100 3D. 

Vállalni tudjuk 
fogorvos kollegákkal, 
fül-orr-gégészekkel 

való együttműködést, 
a szoftver  telepítését, 
használatának betaní-
tását, betegeik felvéte-

leinek elkészítését.

Családias hangulatú, 
magas szakmai technológiával felszerelt 
rendelőinkben fogadjuk pácienseinket!

DR. DOMBI ÁBEL
DR. KISS GABRIELLA

DR. MAKAI-MAGOSS ÁGNES

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkós szél 9. +36 30 913 8226
info@dombi-dental.hu, www.dombi-dental.hu

Időtálló megbízhatóság!

A mai fogászati gyakorlatban elengedhetetlen a használata. Előnye 
a hagyományos orvosi CT-vel szemben a csökkent sugárterhelés 

(kb. 1 százalék), a helyigénye kisebb, üzemben tartása olcsóbb, áruk 
pedig már magánpraxisok számára is elérhető. 

2.     Családinfó Magazin | 2018. tél



Családinfó  
2018. tél 

Impresszum

Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.  
Ügyvezető: Zakar László

Szerkesztőségek: 
2700 Cegléd, Múzeum utca 3.  

+36 53 317 422  
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17. 

+36 76 498 479

Nyomda: Lapcom Zrt. 
6729 Szeged, Szabadkai út 20. 

Példányszám: 13.500

A magazinban szereplő 
szerkesztőségi illusztrációkhoz 

a képek és grafikák
 az 123rf.com oldalról származnak.

A hirdetések tartalmáért  
felelősséget nem vállalunk!

Ünnepre hangolódva
Alighogy eltűntek az áruházak szezonális kínálatából az iskolatáskák és a bele való 
írószerek, sebtében helyükre férkőztek a csokimikulások és a karácsonyi édességek. 
Hová ez a sietség? Nem rejtőzhettek volna még ezek a finomságok egy kicsit? 
Annyira korán, a szép napos őszbe csöppentek bele.

Évekig kerültem gyerekeimmel azokat a boltokat, ahol már októberben csábítottak 
a télapók, és sokáig a hetekkel előre felállított karácsonyfák látványával sem tudtam 
mit kezdeni. A mai szülők többsége gyerekként díszekben pompázó fát szenteste 
előtt nem sokat látott. Számomra felejthetetlen az az egykori, évről évre visszatérő 
pillanat, amikor december 24-én, a nappaliban álló fenyőt megpillantva, a karácsony 
illata az orrunkba csapott. Ma már november végétől fényben úszik az egész város. 
A hangulat az otthonokból az utcákra is kiköltözött. Lassan jöttem rá, nincs értelme 
a korai ünnepi köntösön morfondírozni, jobb lesz csodálni, és hangolódni. Úgyis 
mindjárt itt van szenteste, az idő csak úgy szedi a lábát.

A szerkesztőségünkbe is ideje korán beköltözött a karácsony. No nem a piros és 
aranyruhás csokiformák osontak be, hanem számtalan cikk témájának ötlete.  
A tematika a boltok polcait elfoglaló szaloncukrokat is megelőzve, még a tanszerek 
idején érlelődött. Az utolsó simításkor fényképezőnk lencséjével szemben már 
szépen öltöztetett fa állott, tudatosítva bennünk, hogy valóban itt az idő, hango-
lódhatunk. Tartsanak velünk! E lapszámmal kívánunk minden kedves Családinfó 
olvasónak békés, meghitt karácsonyt!

a szerkesztőség nevében:
Virág Henrietta
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Karácsonyi ajándékutalványok
a Ceglédi Gyógyfürdőbe

és Apartmanparkba!
Lepje meg családtagjait, 

barátait, ismerőseit
egy felejthetetlen élménnyel! 

Az ajándékutalványok megvásárolhatóak a
Ceglédi Gyógyfürdő pénztárában, vagy

megrendelhetőek honlapunkról!

Bővebb információ:
www.cegledfurdo.hu/ajandekutalvany

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
www.cegledfurdo.hu

facebook.com/cegleditermal
instagram.com/cegledigyogyfurdo

Szilveszterkor is
zenés éjszakai fürdőzés 

a Ceglédi Gyógyfürdőben!

2018. december 31. 
20.00. - 03.00.

Jegyár: 3.500 Ft

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29
 www.cegledfurdo.hu

Jegyek kaphatóak elővételben 
dec. 15-ig 

a Kemping recepcióján 
és a Fürdő pénztárában!

Vendégeinknek üdvözlő itallal 
kedveskedünk!

Köszöntse fürdőnkben a 2019-es évet!

HIRDETÉSEK
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KULTÚRA

 6.  Élményalapú Oktatás 
Madla Anett, a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény programszervezője 
válaszolt kérdéseinkre.

 7.  Gyerekkönyvajánló
 8. Könyvajánló
 10. Filmek által nyitott világ
 12. Felnőttként az oktatásban

CSALÁD

 14.   5 Lehetőség az életre 
- nagycsaládos interjú, Szabó Mártival 
beszélgettünk

 16.  Meghitt családi ünnepek

SZÉPSÉG-EGÉSZSÉG

 18.  Gyerekek és nátha,  
dr. Kerepesi Nóra tanácsai

 20.  Előzzük meg a szívbajokat! 
Egészségfejlesztési Iroda

 23.  Reumára gyógyvíz 
Dr. Száz Ágnes reumatológust kérdeztük

ÜNNEP

 24.  A közös játéköröm 
Interjú Szabó Istvánnal, a Fakopáncs 
Játékbolt tulajdonosával

 26. Karácsonyi ajánló

ESKÜVŐ

 28.  Házasságkötés Kecskeméten 
- polgári esküvő a Városházán

 30.  Téli esküvő 
- a vőfély tanácsai

GASZTRO

 32.  Danyi Judit interjú 
- étel és gondoskodás 
a karácsony körül

JÁTÉK

 35. Színező
 35. Különbségkereső a Ciróka Bábszínházzal 

Családinfó 

TARTALOM
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•  Miért tartjátok fontosnak, hogy már az egészen pici korosztály is megis-
merkedjen a hangszerekkel, zenével?

Nem csak zenei szempontból fontos ez. Jól mutatja ezt a legkisebbeknek 
szóló foglalkozásunk a hangszerbabusgató is, ahová fél éves kortól 
három éves korig jönnek a gyerekek. Félénk piciből néhány alkalom után 
egyre bátrabb, nyitottabb, kíváncsibb gyerek lesz. Aki először el sem 
mert mozdulni az anyukája mellől, felszabadult lesz, táncol, énekel és 
más gyerekekkel is kapcsolatba lép. Oldott, kötetlen hangulaton keresztül 
sokkal befogadóbbak a gyerekek. Ugyanez figyelhető meg az óvodá-
soknál, iskolásoknál is. Az első cél mindig a jó hangulat elérése, hogy 
érdeklődőkké, kíváncsivá váljanak az új dolgok iránt. Így kipróbálnak 
olyan dolgokat, amelyeket előtte nem, vagy kedvet kapnak új hangsze-
rekhez. A célunk, hogy mindenki jól érezze magát, akár egy foglalkozás, 
akár egy egyéni látogatás alatt, és úgy menjen el, hogy olyat kapott, 
amire nem is számított

• A legkisebbek milyen hangszereket tudnak megszólaltatni?
Egészen picik kezébe a hangszerbabusgató alkalmával többnyire fából 
készült hangszereket adunk: kis kasztanyetta, kis csörgő, xilofon, 
shaker, kisdob. Az első, amit a gyerek csinál, hogy üt, akár kézzel akár 
ütővel. Itt mindent végig lehet próbálgatni, ütögetni. A húros hang-
szereket meg tudják pengetni, tapogathatják a gitárt, 
citerát is. Mindent megfoghatnak, és az összes érzék-
szervüket bevonjuk. A kicsik közösen zenélnek az 
anyukával, mászkálhatnak, ölben is lehetnek és közben 
folyamatosan játszunk.

• Hogyan zajlik a hangszerbabusgató?
Mivel kicsikről van szó (fél éves kortól három évesig) 
fontos, hogy ismétlődjenek a programok, a hangszerek. 
Mindig dorombbal kezdünk és fejezzük be a foglal-
kozást, néhány kedvenc hangszert - tilinkó, citera, 
gitár - minden alkalommal előveszünk. Alkalmanként 
tematizáljuk is a foglalkozásokat, ilyenkor előkerülnek 
ritkábban használatos, érdekes hangszerek. Van amikor 
kifejezetten a húros hangszereket hozunk, vagy dobot, 
van amikor több fúvóst, máskor relaxhangszerekkel 
készülünk egy nyugalmasabb foglalkozásra. 

• A Music with Maria foglalkozás miben másabb?
Ugyanannak a korosztálynak szól, mint a hangszerbabusgató csak angolul 
zajlik, ami az ilyen pici gyermekeknek szinte fel sem tűnik, hiszen ugyan-
olyan jól érzik magukat egy angol dallal, mint egy magyarral. A kicsik itt 
átkapcsolnak, és gyakran már angolul köszönnek. Maria Bloom nagyon sok 
hangszert használ, miközben énekel, bábozik és szappanbuborékokat fúj. 
Mindenféle eszközt bevon, az oldott, kötetlen foglalkozásba. Amikor ezek  
a gyerekek oviba, iskolába kerülnek, és találkoznak az angolnyelvvel, nem 
lesz neki újdonság. Ismerős közeg lesz, ami önbizalmat ad. Ha már kicsi 
korban találkoznak az angollal, akkor könnyebben megy nekik a nyelvtanulás. 

• Az iskolás korosztályt mivel tudjátok megfogni?
Januártól ukulele és citera minikurzusokat indítunk alsótagozatosoknak.  
A hat alkalmas rövid tanfolyamok az alapok elsajátításáról szólnak. 
A gyerekek megtanulnak néhány dalt, amivel saját magukat és másokat is 
elszórakoztathatnak. Jó hangulatú kurzusnak nem feltétele a hosszú elkö-
teleződés, és a tanfolyam idejére hangszert is biztosítunk. A gyerekek ez 
után eldönthetik, hogy érdekli-e őket eléggé a hangszer ahhoz, hogy komo-
lyabban is foglalkozzanak vele. Nyári, Kong a Bongó táboraink is főként 
ennek a korosztálynak szólnak. Egy hét korlátlan hangszer őrület vendég-
zenészekkel, különleges hangszerekkel, városi programokkal, kirándulással. 

Iskolás és óvodás csoportokat is fogadunk egész évben, akár 
bizonyos órák helyett. Fizikaóraként a hangok rezgéseit vizs-
gáljuk, földrajz óra helyett földrészek különböző hangszereit 
próbáljuk ki, történelemóra gyanánt pedig megismerkedünk az 
ősi hangszerekkel. A zenét nagyon sok mindenhez lehet kötni. 
Könnyen megszólaltatható hangszerekkel az élményalapú okta-
tással el lehet érni, hogy a gyerekek élvezzék az órákat. 

• Nagyon sok különleges koncertet, programot kínáltok a 
felnőttek és családosok számára is. 
Családi programunk minden hónap utolsó vasárnapján a 
Zsibongó, ahol sokféle hangszer kipróbálható. A téli hóna-
pokban jönnek a bekuckózós szobakoncertek, és december 
29-én érkezik a Global Vibes világzenei rendezvény konferen-
ciával és koncertekkel, melyben a központi elem a doromb. 
Az eseményre az ország különböző pontjairól és külföldről is, 
például Japánból és Észtországból is érkeznek zenészek. 

A Leskowsky Hangszergyűjteményben 
nem lehet hátratett kézzel végigmenni. 
Ott a látogató leveheti, megszólaltat-
hatja a hangszereket, az egészen kicsik 
is tapogathatnak, pengethetnek. 
Madla Anett, a gyűjtemény program-
szervezője válaszolt kérdéseinkre.

Élményalapú  oktatás
Írta: Vágsélei Csilla Sára
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Könyvfészek
olvasós kalandok

TONKE DRAGT: A NAGY VADON TITKAI

A kötet első részét, a Levél a királynak című regényt az író 
hazájában a 20. század legjobb holland ifjúsági könyvének 
választották, és megjelenésekor Magyarországon is nagy sikert 
aratott; 2017 elején én is bemutatattam a Családinfó hasábjain. 
Most megérkezett a második rész, amelyben kiderül, hogy a 
Nagy Vadonról különös szóbeszéd járja: útonállók, rég elfe-
ledett városok, rejtélyes idegenek és titokzatos Zöldruhások 
hazája, ahol nem árt, ha résen van az ember. Tiurira vár a 
feladat, hogy megfejtse a Nagy Vadon titkait. Az ifjú lovagot 
barátok és segítőtársak kísérik útján, amelynek során egy 
végzetes harc részese lesz. Bíznia kell a megérzéseiben, és ha 
meg is fejti a titkokat, valahogy ki kell jutnia a Nagy Vadonból, 
hogy másokkal is megossza tudását, mielőtt túl késő lenne. 

STAR WARS: KANTIN 

A Kantin egy különleges szakácskönyv a Star Wars ihlette ételekkel. Fedezzük fel a galaxis ízeit a Tatuinon 
és a Takodanán át a Bespintől egészen a Jakkuig! A kötetben 40 receptet találunk, amelyeket a messzi-messzi 
galaxis különleges bolygói és rettenthetetlen hősei inspiráltak. Készítsük el a tatuini kéktejturmixot, a bespini 
felhőfelfújtat, a nabooi édességet, a tavi tortácskát, de ne hagyjuk ki a coruscanti Jettster sajttortáját és a vukik 
banthalevesét sem. A különleges receptek segítségével bepillantást nyerhetünk a Mustafar, a Jakku és a Kamino 
konyhaművészetébe is. Legyen szó sivatagos, városi vagy éppen vulkánbolygóról, a Kantin megannyi ínycsiklan-
dozó menüsora egy pillanat alatt elkalauzol a Star Wars világába.

AL GHAOUI HESNA: 
HOLLI, A HŐS (MESE ARRÓL, 
HOGYAN FÉLJ BÁTRAN)

Al Ghaoui Hesna, a haditudósítá-
sairól híres, immár kétgyermekes 
riporter saját rajzaival illusztrált 
könyvében egyszerű gyakorlatok és 
egy könnyen megjegyezhető bátor-
ságinduló segít erőt meríteni a 
gyerekeknek a nehéz helyzetekben, 
hogy bátran és magabiztosan 
nézhessenek szembe a kihívásokkal. 
A kötet főszereplője, Holli, rettene-
tesen izgul az iskolai fellépése miatt. 
Ekkor szegődik mellé egy apró és 
barátságos házi rém, Mumus, akitől 
a kislány megtanulja, hogyan állít-
hatja a félelmet a saját oldalára. 
Kalandjaik során kiderül, hogy néha 
bizony még a felnőttek is félnek, 
ám ebben nincs semmi szégyell-
nivaló. A kötet legfőbb üzenete, 
hogy a félelem, bármilyen furcsán 
is hangzik, fontos és hasznos érzés; 
sőt, mindenkinek a segítségére 
lehet, ha megtanuljuk kezelni. 

STACIA DEUTSCH: KÓD, CSAJOK, SATÖBBI - A BARÁTSÁG KÓD

Stacia Deutsch könyve a technológia és a kódolás világába vezeti be fiatal olvasóit. A Kód, 
csajok, satöbbi sorozat első kötetében, A barátságkódban az iskolai programozó szakkör 
hozza össze a lányokat, akik csakhamar egy megoldandó rejtéllyel találják magukat szembe…
Tudod, mi az a kódolás? Amikor te mondod meg egy számítógépnek (vagy egy iPhone-nak 
vagy egy robotnak), hogy mit tegyen. Ha megtanulsz programozni, a lehetőségek száma 
végtelen: készíthetsz játékprogramot, appot, de fel 
is találhatsz valamit. 
Lucy is alig várja, hogy elkezdődjön a progra-
mozó szakkör a suliban. Ám ott pechére azokkal 
a lányokkal kerül egy csoportba, akiket inkább 
elkerülni szeretett volna, és végtelenül lassan 
haladnak az anyaggal is. 
Közben viszont sorra kapja a kódolt üzene-
teket. Hogy megértse a programozói nyelven írt 
leveleket, segítséget kellene kérnie valakitől… 
De kitől? Lucy hamarosan rájön, hogy a progra-
mozás – éppúgy, mint a barátság – időt és kitartást 
igényel, de egyben a legnagyobb buli is. 

Összeállította: Pap Zoltán
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Képes történelmi atlasz  
Magyarország története

dr. Szász Erzsébet (3.990 Ft)
Gulliver Könyvkiadó

A kötet a honfoglalástól az ezredfordulóig 
mutatja be történelmünk korszakait. Lapjain 
megelevenednek ezer esztendő izgalmas 
eseményei, népünk jeles alakjai. Színes oldalai 
felfedik a titkot, amelyet várak, templomok, 
szobrok, kódexek őriznek. Eleink évszáza-
dokig vándoroltak, míg rátaláltak a Kárpát-
medencére. Első királyunk, Szent István 
idején a magyarok fölvették a keresztény-
séget. A fiatal államot szaggatták trónviszá-
lyok, falvait fölégette tatár, földjét dúlta török. 
A fekete sereg elfoglalta Bécset, s amikor 
meghalt Mátyás, odalett az igazság. Ezeréves 
fennállását már egy modern európai állam 
ünnepelte, s az ezredvég békés évtizedei 
során Magyarország az európai államok 
közösségének tagjává vált.

Szülők könyve – A fogantatástól  
az iskolakezdésig

Ranschburg Jenő (3.950 Ft)
Saxum Kiadó

Az ismert gyermekpszichológus könyve 
szülőknek és leendő szülőknek szól, akik 
átérzik a felelősséget, amit a szülői szerepkör 
jelent és arra törekednek, hogy gyermeküket 
értelmesen, előítéletek nélkül neveljék. Főbb 
témakörök: a gondolattól a megvalósulásig, a 
születés utáni időszak: csecsemőkor, majd a 
kisgyermekkortól az iskolakezdésig. A könyv 
részletesen ismerteti az egyes időszakok 
problémáit és megoldásait. 

Elronthatatlan receptek a családomnak
(3.950 Ft) 

Sziget Kiadó

Hozzászokott a nagy étkezésekhez? Hiá-  
ny oznak az ötletek, amikkel a mennyi-
séget összekötheti a minőséggel? Fárasztó 
a mosogatás a tízperces étkezések után? 
Szeretné úgy etetni a családját, hogy ne kelljen 
az egész délutánját a főzésre szánni? Valójában 
ez nagyon egyszerű, és ezt most be is bizo-
nyítjuk Önnek! Több mint 75 elronthatatlan és 
gyorsan elkészíthető recept. Kevesebb, mint 
hat hozzávaló egy ételhez.

Ünnepnapok
Hertelendy Csaba (1.990 Forint)

Gulliver Könyvkiadó 

„Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendég-
fogadók nélkül”, vallotta a görög bölcselő, 
Démokritosz. Az ünnepeken önfeledten örül-
hetünk, bohóckodhatunk, kimutathatjuk 
szeretetünket és hálánkat, megemlékezhe-
tünk szeretteinkről, fejet hajthatunk a nagy 
történelmi hősök előtt. A jeles napok keretbe 
foglalják az esztendőt, vízkereszttől egészen a 
vidám szilveszterig. A könyv lapjain felidézzük 
ünnepeink múltját és jelenét, a hozzájuk 
kapcsolódó legendákat, szokásokat, hagyo-
mányokat, s felvillannak a nagyvilág különös, 
olykor meghökkentő fesztiváljai is.

A horgászat kézikönyve
Benno Janssen - Rainer Karremann

(3.200 Ft)
Saxum Kiadó

Ezzel a könyvvel teljes mértékben felké-
szülhet a horgászatra. Megismerheti  
a különböző halfajokat, a víz ökológiáját, 
a horgászokra vonatkozó szabályokat és 
törvényeket. Képek és ábrák segítségével 
bemutatjuk azokat a technikákat és eszkö-
zöket, melyek a sikeres horgászathoz 
szükségesek, úgy általános tudnivalók a 
halakról,  vízökológia, horgászbotok és 
egyéb kiegészítők, szabályok és törvények.

Azok a csodálatos városok
Nagy Éva (2.490 Ft)
Gulliver Könyvkiadó

Napjainkban a Föld népességének már több 
mint a fele városokban él. E kötet bepillantást 
nyújt a 21. századi nagyvárosok életébe, fölvil-
lantva, hogyan is működik egy-egy nagyobb 
település. Szó esik a világvárosokról, a Világ-
örökség-listájára került településekről, a 
városok különböző övezeteiről, az épülettí-
pusokról, az úthálózatról, a közlekedésről. 
Ellátogathatunk a repülőtérre, a kórházba, 
egy építkezésre. Bepillanthatunk a parkokba, 
az iskolákba, a színházakba, múzeumokba. 
Megismerhetjük a rendőrök, a tűzoltók 
munkáját. Megtudhatjuk, milyen az a digitális 
világ, hogyan dolgoznak a gépek és robotok, 
s milyen az az okosváros.

Könyvajánló

A
 k

ön
yv

aj
án

ló
t a

 K
ön

yv
sz

ig
et

 ü
zl

et
 tá

m
og

at
ta

.

8.     Családinfó Magazin | 2018. tél



HIRDETÉSEK

MEDENCÉS MIKULÁSVÁRÓ
A CEGLÉDI GYÓGYFÜRDŐBEN!

2018. december 2.
(vasárnap)

Meseolvasás,

Közös éneklés,

Mikulás, krampusz vetélkedő,

Mikulásváró kézműves 
foglalkozás,

14.00 Mikulás érkezése,

Fotózkodás

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
www.cegledfurdo.hu

facebook.com/cegleditermal
instagram.com/cegledigyogyfurdo

* Ajánlatunk 2018. november 5-től 2018. november 
30-ig vagy visszavonásig megkötött vevőszerződé-
sekre érvényes. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota 
Pénzügyi Zrt. forint alapú változó kamatozású, marad-
ványértékes zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, 
ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes 
futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Modell: 
Corolla Live 1.6p, Bruttó ár: 4 720 000 Ft, Finanszíro-
zott összeg: 2 606 500 Ft, Futamidő: 36 hónap, Bruttó 
maradványérték: 1 888 000 Ft, THM: 4,9%, Havi részlet: 
29.500 Ft; Modell: Corolla Active Classic 1.6p, Bruttó 
ár: 5 800 000 Ft, Finanszírozott összeg: 3 480 000 Ft, 
Futamidő: 36 hónap, Bruttó maradványérték: 2 320 000 
Ft, THM: 4,9%, Havi részlet: 44.840 Ft. Hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első 
fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 7 000 Ft. 
Referencia THM: 4,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg 
és 60 hónap futamidő esetén). A THM meghatáro-
zása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok 
figyelembevételéveltörtént, a feltételek változása 
esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem 
tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco bizto-
sítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartal-
mazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, 
annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a 
kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A tájékoz-
tatás nem teljeskörű, további feltételekért és részlete-
kért keresse felToyota Márkakereskedését. Az Outlet 
ajánlat nem vonható össze más promócióval.

ALAPFELSZERELTSÉG 
RÉSZEI:
•   16” ezüst színű könnyűfém 

keréktárcsák, 205/55R16 gumi-
abroncs

•   Parkolásérzékelők elöl és hátul
•   Ülésfűtés az első ülésekben
•   Toyota Safety Sense biztonsági 

csomag
•   Automatikus távfény (AHB)
•   Hátsó kombinált LED lámpa-

testek
•   Fényérzékelős automata világítás
•   Elektrokromatikus (fényre 

sötétedő) belső tükör
•   Integrált tolatókamera
•   Tempomat automatikus sebes-

séghatárolóval
•   6 hangszóró
•   Első-hátsó elektromos ablak-

emelők, automata funkcióval
•   Első ködlámpák

Toyota Corolla
Egy izgalmas szedán

A Toyota Corolla vonzóbb és elegánsabb, mint valaha. Az autó modern, új formterve 
minden környezetben remekül mutat. Az utastérben az intelligens tervezés kivételes 
kényelemmel és a kategória élvonalába tartozó lábtérrel párosul. Fedezze fel a könnyen 
használható kezelőfelületet és az új 7 colos Toyota Touch 2 with Go multimédia rendszert! 
Fejlett Toyota Safety Sense biztonsági rendszereivel, erős és takarékos motorjainak 
széles választékával a Corolla igazán izgalmas választási lehetőséget jelent.

Kiemelt Outlet ajánlatunk: Toyota Corolla Classic 
most 700 000 Ft kedvezménnyel, kedvező finanszí-

rozással, akár havi 44 840 Ft-tól, 4,9%-os THM-mel*.

1966 óta több, mint 45 millió példányban gazdára talált…

Toyota Linartech Autó
Kecskemét, Mindszenti krt 43.
+36 20 504 49 44
linartechauto.hu
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Vágsélei Csilla Sára kérdéseire Túri Edit válaszolt.

FILMEK 
ÁLTAL 

NYITOTT
VILÁGMiben rejlik a több mint 80 éves Otthon Mozi 

sikeres működése a mai, főként blockbustereket 
játszó multiplex mozik mellett?
Úgy látjuk, hogy Kecskeméten megvan a létjogo-
sultsága a művészmozinak is. Nagyon jó dolog 
az, ha egy városban választási lehetőségünk van 
a filmek terén. Abszolút látszik, hogy van egy 
filmszerető közönség, aki a multiplexben vetített 
filmeket keresi, és látszik az is, hogy vannak, 
akiket érdekelnek a művészfilmek. Ez így van 
jól. Mindegyik mozi karakteres egymás mellett. 
Ha végignézzük a megmaradt városi mozikat: 
Szeged, Szolnok, Kecskemét, látjuk, hogy valahol 
egyformák, de mégis egyediek, hiszen az adott 
hely igénye formálja a mozit és a közönséget is. 
A multiplex üzleti alapon működik, mi nem feltét-
lenül. Nekünk inkább missziónk van, szolgá-
latot végzünk. Mi képviseljük azokat a filmeket, 
amelyek kevésbé hangosan tudnak eljutni a közön-
séghez. Azonban nagyon-nagyon jó filmekről van 
szó, amelyek hihetetlenül jó rendezőket és színé-
szeket vonultatnak fel.

Milyen az Otthon Mozi közönsége? Hogyan 
formáljátok a közösséget?
Dolgozunk a közösségépítésen, figyeljük az 
igényeket, folyamatos párbeszédben vagyunk 
a nézőkkel. Gyakran kapunk visszajelzéseket, 
kérdéseket, amelyek inspiráló erővel hatnak ránk. 
Nagyon fontos, hogy meg tudunk újulni, nem 
lehet mindent ugyanúgy csinálni, mint 10-15 éve. 
1906-ban épült az épület. Évtizedről évtizedre 
funkciót kell adni neki, és a funkciónak alkalmaz-
kodnia kell az igényekhez. Biztos, hogy az épület 
szecessziós mivolta nagyon sokat hozzátesz a 
munkánkhoz. Büszkék és szerencsések vagyunk, 
hiszen a helyszín sok lehetőséget biztosít ahhoz, 
hogy terítéken tarthassuk a film, a könyv és 
színpadi előadások szoros együttműködését. Úgy 
tűnik, mintha homogén lenne a közönségünk, mert 
művészmozi profilunk van, azonban heterogén, 
mert minden korosztályhoz próbálunk szólni. 

A havi műsort is úgy állítom össze, hogy mindenki 
megtalálja benne a számára érdekeset. A Hírös 
Agóra filmklubját is ilyen módon szervezem.  
A filmek utáni közönségtalálkozók alatt is jól 
látszik, hogy milyen aktívak a nézőink. Mernek 
kérdezni, sőt nagyon jókat kérdeznek, pedig nem 
egyszerű egy-egy film után azonnal megszó-
lalni. A film olyan kortárs művészeti ág, aminél 
nehezebb kortársabbnak lenni. Jó, hogy a felmerült 
kérdéseket egy közönségtalálkozó alkalmával 
együtt vitathatjuk meg az alkotókkal. Két éve járt 
nálunk Al Ghaoui Hesna is. Próbálunk mindig 
olyan előadókat hívni, akikkel emberként azono-
sulni tudunk. 

Gyerekeket, fiatalokat hogyan fogjátok meg?
Általános iskolákat, középiskolákat tanárokon 
keresztüli személyes ajánlásokkal, esetleg regény-
feldolgozásokkal igyekszünk bevonni. Vannak 

A kecskemétiek már 81 éve 
hazajárnak az Otthon Moziba. 
Művészmozi jellege egyál-
talán nem húz éles határt. 
Színes, heterogén közönség 
jellemzi, ami nagyban köszön-
hető a mozivezető, Csenkiné 
Túri Edit szemléletének és a 
rengeteg lehetőséget nyújtó 
szecessziós épületnek is.

10.     Családinfó Magazin | 2018. tél



speciális vetítések, mint a Goethe Mozi, amikor 
német nyelvű, német feliratos filmeket vetítünk. 
Ilyenkor a csilláron is lógnak a diákok, akik 
ingyenesen nézhetik meg a legújabb művész és 
populáris német filmeket. Kimondottan gyerekfil-
meket is játszunk, sokszor programot is szerve-
zünk köré. Fontosnak tartom, hogy a gyerekeket 
megtanítsuk a mozgóképi szövegek „olvasására”, 
megértésére. A mozgóképek megértése fejleszt-
hető, amikor tanítok, akkor is nagy hangsúlyt 
fektetek erre a megértési folyamatra.

A Metropolice Filmnapok alatt is volt gyermek-
program. Hogyan sikerült ez a rendezvénysorozat?
A bűnügyi filmnapok idén is sikeresek voltak. 
A kulturális intézményi beágyazódás is hozza 
azt, hogy komplexen dolgozunk, és sok 
kísérőpogramunk van: kiállítás, idén például 
szabadulószoba, de volt már az előző években 
családi nap, őszi szüneti tábor e köré szervezve. 
Kihívás olyan gyerekfilmet találni, ami a krimi 
köré szerveződik és igényes. A program tükrözi a 
komplexitást és az Otthon Mozi üzenetét is.

Hogyan áll össze a havi moziműsor? Mi alapján 
válogattok?
Ez a közösségépítés egyik alapja, hogy tudd mit 
fognak megnézni nálad. Egy termünk van, ami 

néha kevés, néha meg sok. Figyeljük a közön-
séget és a trendeket. Bármilyen furcsa is, de a 
művészmozinál is vannak trendek. Nekem nagyon 
fontos az, hogy a filmek által nyitottak legyünk a 
világra. A nyitottságba beleférnek a Verzió Doku-
mentumfilm Fesztivál vagy a Budapesti Nemzet-
közi Dokumentum Filmfesztivál filmjei is. Azt 
gondolom, hogy a film az egyik olyan művészeti 
ág, ami nagyon aktuális tud lenni. Megjelenik egy 
film Amerikában, és pár héten belül már itt is van 
nálunk. Térbeli távolságokat is legyőzhetünk a 
mozi által. Nálunk a Royal Opera House előadá-
sait is élvezhetik a nézők, de a művészettörténeti 
vetítések által a Vatikáni Múzeumba is eljuthatnak. 
Hihetetlen, hogy a Vatikáni Múzeumról szóló 
3D-s vetítés közönségének 80 százaléka már volt 
a múzeumban. Ennek ellenére eljöttek megnézni, 
pedig már rengeteg tévé csatorna is ad erről doku-
mentumfilmeket. Ebből is látszik, hogy ez egy 
közösség és ez iránt is lehet igényt kialakítani. 
Egyébként nagy kihívásnak tartom azt, amikor 
nulláról kell felépíteni egy programot. 

A sorozatok minőségének növekedése és a 
streemelő oldalak térnyerése hatással van a mozira?
A filmek nézettségi adatai nemhogy csökkennének, 
hanem inkább nőnek. Ez is csak azt mutatja, hogy 
van potenciál a moziban. A mozi közösséget épít. 

Együtt nevetni, érezni a jelenet súlyát, látni, hogy a 
másik mennyire élvezi a filmet, és együtt átélni az 
egészet felbecsülhetetlen dolog. A mozik elég sok 
mindent tapasztaltak már. És, ha jön valami új, azt 
is majd le kell reagálni. 

Te magad milyen filmeket nézel szívesen,  
van-e kedvenced?
Szerencsés vagyok, mert rengeteg kortárs 
filmet láthatok. Nem tudnék, és nem is szívesen 
emelnék ki egy kedvencet sem, azonban minden 
évben megállapítom magamban az adott év 
terméseiből az év filmjét. Anno ilyen volt nekem 
Till Attila Tiszta szívvel című filmje. Egyébként 
a nem egyszerűen olvasható filmeket szeretem. 
Szívesen nézek műfajtól függetlenül olyat, amiért 
meg kell küzdenem, ami ad valamit az estémhez. 
Legutóbb a Három óriásplakát Ebbing határában, 
az Aga (bolgár film) és a Ruben Brandt, a gyűjtő 
volt ilyen. A fiam mondta a Három óriásplakát 
Ebbing határában című filmre, hogy alig várja, 
hogy újra láthassa. Én is így voltam vele. A jól 
megcsinált, maradandó filmeket szeretem. A 
munkámból adódóan sokféle filmet fogyasztok, 
azonban a moziműsor nem feltétlenül tükrözi az 
ízlésemet. Ez így is van rendjén. Az Otthon Mozi 
céljait és azt, hogy hová tart a filmszínházunk, 
azonban méltán mutatja a műsor. 

HIRDETÉS

A spontán dolgok színesebbé teszik a hétköznapokat, 
de amikor egy új autóról dönt az ember, érdemes 
kétszer is átgondolni. Kifejező formaterv, tágas belső 
tér, csúcstechnológiájú biztonsági felszereltség, zökke-
nőmentes kapcsolódás, mindez az új i20. Meggyőző, 
igaz? Gondold csak végig!

A Hyundai sikerei folytatódnak a B-szegmensben a 
megújult i20 modellcsaláddal. A vásárlók elvárásainak 
teljesítése érdekében az ötajtós és az Active i20 most már 
modernebb formavilágú, és a legújabb biztonsági funkci-
ókat tartalmazza.

A Hyundai teljes i20 modellcsaládjához elérhető a hétfoko-
zatú dupla-kuplungos sebességváltó a vezetési kényelem 
optimalizálása érdekében, valamint a ISG stop & go. A 
háromtagú motorkínálat csakis benzines. Az ötajtós i20 
kétféle 1,2 literes és egy 1,4 literes benzines erőforrással 
érhető el. Az i20-as felszerelhető sávelhagyásra figyelmez-
tetővel, aktív sávtartó asszisztenssel, elülső ütközésre figyel-
meztető, valamint a vezető éberségének csökkenésére figyel-
meztető rendszerrel és távolsági fényszóró asszisztenssel.

* A kép illusztráció. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. További részletek: www.hyundai.hu.
A hirdetésben feltüntetett ár ajánlott fogyasztói ár, mely az i20 1.25 
LP Entry modellre vonatkozik, és visszavonásig érvényes.
Az új személygépkocsi fajlagos kombinált üzemanyag-fogyasztása: 5,9 l/ 100 km.

Hyundai Linartech Autó
Kecskemét, 
Szegedi út 90. km. sz.
Tel: +36 20 335 34 33
linartechauto.hyundai.hu

Gondolkodom, tehát i20

Akár már készletről is választható akciós 
áron az új Hyundai i20

3.149.000 Ft-tól*
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Felnőttként az oktatásban

A jó pap is holtig tanul - tartja a mondás. Ez napja-
inkban még inkább igaz. A munkaerőpiac átalakulása 
és a munkaerőhiány, folyamatos újragondolásra késztet 
mindannyiunkat, így ma már az sem meglepő, ha 50 évesen 
ülünk az iskolapadba. 2015 óta már a második szakma 
megszerzése is ingyenes, ezzel is támogatva, hogy könnyebben 
tudjunk alkalmazkodni a változó munkaerőpiaci igényekhez.

„A szakemberhiány országos probléma. Kecskeméten és a régióban főként 
az iparhoz, logisztikához, közlekedéshez, építőiparhoz, informatikához 
kapcsolódó szakemberekre van szükség, de hiány van az egészségügyben, 
a vendéglátásban és a kereskedelemben is”- tájékoztat minket Ignácz 
Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese.

A hiányt nemcsak a munkáltatók, hanem a lakosság is megérzi. Egyre 
több időt kell várnunk, és többet kell fizetnünk a szakmunkáért. A jó 
szakemberek, a minőségi kétkezi munka megbecsülése ezáltal szép 
lassan visszatérhet. Az utóbbi évtizedet jellemző „csak legyen valami-
lyen diplomád” szülői szemléletet kezdi felváltani a „legyen egy jó, kézzel 
fogható szakmád is”, ami a szakmaszerzés felé terelheti a fiatalokat és 
újra tanulásra késztetheti az idősebbeket. „Úgy gondolom, Kecskemét 
környékén, ahol a német mentalitáshoz és munkamorálhoz közelebb 
állunk, hamarabb lesz látszata a szakemberek megbecsülésének.  
A társadalmi igényekre mindig reagál az oktatás és a beiskolázás is. 

2015-től már a második szakma megszerzését is ingye-
nessé tették, így többen is élnek azzal a lehetőséggel, 
hogy egy teljesen új piacképes szakmát szerezzenek.

Szeretnénk kiemelni egy olyan fontos dolgot, ami még nem igazán tuda-
tosult a lakosság körében: Ha valakinek több OKJ-s szakmája van, akkor 
csak az számít bele a két ingyenesen megszerezhető szakmába, amiért 
nem fizetett. Ha van egy ingyenes és egy „fizetős” bizonyítványa, akkor 
még mindig lehetősége van egy ingyenes OKJ szakképesítés megszerzé-
sére. Egy államilag támogatott diplomával rendelkező is elsajátíthat egy 
szakmát ingyenesen”- hívja fel a figyelmet Ignácz Bence. 

Ezen kívül a Kecskeméti Szakképzési Centrum szakmai főigaz-
gató-helyettese elmondta, hogy a mostanság többször elhangzó felnőtt-
oktatás és felnőttképzés fogalmai közti különbség nem egyértelmű a 
lakosság számára, ezért érdemes ezeket tisztázni. A felnőttoktatás iskola-
rendszerben zajlik, nappali vagy esti tagozaton, illetve levelező, államilag 
finanszírozott formában. Ehhez járnak a jogviszonyhoz köthető kedvez-
mények. Az ingyenes szakmaszerzés a felnőttoktatás keretein belül 
valósul meg, melynek lehetőségével kétszer élhet a tanuló. A felnőtt-
képzés iskolarendszeren kívül, nem iskolarendszerben működik, így a 
résztvevők nem állnak tanulói jogviszonyban az intézménnyel, a képzések 

általában önköltségesek. Nappali képzésre csak 25 éves korig lehet jelent-
kezni, a többi esetében nincsen felső korhatár. „A nappali képzésben 
természetesen a középiskolát elvégzők szoktak gondolkodni. Estire 
főként azok a felnőttek jelentkeznek, akik már egy ideje részesei a munka 
világának, és már legalább második szakmájukat szeretnék megszerezni. 
Az esti tagozaton zajló képzést számukra találták ki. Így munka mellett is 
lehetőséget kapnak arra, hogy új szakmát szerezzenek annak érdekében, 
hogy jobb munkahelyet találjanak, vagy más pozíciót tölthessenek be. 
Az esti képzések elméleti része a Kecskeméti Képzési Centrumnál 2-3 
napot vesz igénybe a délutáni vagy esti órákban. A képzések 70-80 száza-
lékában biztosítunk gyakorlati helyet. A képzések nagy része kereszt-
félévben is indul. A tanműhelyek a GYES-en lévő anyukák számára 
kedvezőek, a munkahelyen végzett gyakorlat, pedig azoknak, akik 
jelenleg is dolgoznak, és munkájukhoz kapcsolódóan tanulnak. Ha már 
felhasználtuk a két ingyenes szakma lehetőségét, akkor felnőttképzésben 
is van lehetőség OKJ bizonyítványt szerezni”- fejti ki Ignácz Bence.

Azt is elmondta, hogy nem csak a munkaerőpiaci változás az oka annak, 
hogy sokan felnőttként az iskolapadba ülnek. Mindannyian vissza tudunk 
emlékezni arra, hogy 14 és 18 évesen sem igazán tudtuk, milyen pályát 
szeretnénk választani. „A középiskolások csupán 10-15 százaléka tudja 
konkrétan, hogy mivel szeretne foglalkozni. A többiek csak sodródnak, 
amit a trendek és a barátok határoznak meg” - mondja a főigazgató-
helyettes, ezért alakulhat úgy, hogy felnőtt fejjel több éves munkaviszony 
után jövünk rá arra, hogy mást szeretnénk, vagy éppen arra, hogy más 
szakmával el tudnánk helyezkedni.

Sokszor a munkahely iskolázza be a dolgozóját, de 
egyre gyakoribb, hogy saját elhatározásból kezdenek el 

akár 50 évesen is tanulni.

Ignácz Bence elmondta, hogy a régióban a férfiak körében most népszerű 
képzésnek számít az ács, a bádogos, a tehergépkocsi-vezető. Ezekben a 
szakmákban is szakemberhiány van. A nők előszeretettel választják a női 
szabó, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, pénzügyi képzéseket, vagy 
akár a fodrász- és kozmetikusképzést. A diplomával rendelkezők körében 
gyakori a cukrász, szakács, logisztikai ügyintéző vagy a kis- és középvállal-
kozások ügyvezetője képzés. 

Vágsélei Csilla Sára
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Családinfó: Tudatosan készültetek rá, hogy majd 
nagycsaládotok lesz?
Márti: A mintát én hoztam magammal. Kis 
korkülönbséggel hárman vagyunk testvérek, 
természetesnek tűnt a gondolat, hogy nekem is 
több gyermekem legyen. Férjem (Perjési Ferenc 
– a szerk.) kétgyermekes családban nevelkedett. 
Azt, hogy hányan is szülessenek majd közénk, 
nem terveztük meg. 

Családinfó: Jöttek szépen, sorban. 
Márti: Igen, Ferike tíz és fél, Robika kilenc és fél, 
Noémi nyolc, Ádámka hat, Réka pedig három 
és fél éves. Alig egyéves volt a kapcsolatunk, 
amikor megfogant Ferike, majd az első születés-

napján már köztünk volt Robika is. Ő nagyon 
gyorsan, meglepetésként jött. Attól a pillanattól 
fogva már nem is gondolkodtunk a családter-
vezésen, csak az volt mindig a kérdés, hogy 
legyen-e még következő baba. Az élet így, ilyen 
korkülönbséggel hozta őket.

Családinfó: Hozhat még?
Márti: A tavalyi évben volt egy pillanat, ami 
részemről döntött. Egy kisbaba fotóját tartottam 
a kezemben, és fáradtságot éreztem, ennyit 
bírtam. Ezt az érzést el kellett fogadni. Most 
már sokat tudunk kimozdulni a gyerekekkel, 
mehetünk kirándulni. Egy pici babával elvennénk 
tőlük ezt a lehetőséget és a rájuk jutó figyelmet.

Családinfó: Nem lehet egyszerű elindulni öt 
gyerekkel. Kell a logisztika?
Márti: A hétköznapokban általában gyalog 
közlekedünk, így a gyerekek hamar megta-
nultak körültekintően sétálni. Nem jellemző 
nálunk a sok-sok különóra, nem visszük 
a gyerekeket folyamatosan ezerfelé. Úgy 
gondolom, hogy ha tehetségesek valamiben, 
akkor tíz évesen is azok lesznek majd,  
és akkor már el tudnak menni egyedül, és 
fejben is tudják tartani a saját programjaikat. 
Kivárjuk azt, amikor maguktól szeretnének 
valamit csinálni. Persze, ha késztetése lenne 
valamelyikőjüknek kipróbálni valamit, akkor 
nem mondanánk nemet.

A gyereknevelés 
nagy lecke a 

szülők számára. 
Olyat lehet 

belőle tanulni, 
amit másból 

nem. Újat mutat 
minden ember-
palánta, még 
az ötödik is. 

A ceglédi Perjési 
családban hét év 
alatt pontosan 
ennyi gyermek 

született.

 Lehetőség az életre5

Az édesanyával, Szabó Mártival
Virág Henrietta beszélgetett
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Családinfó: A gyereknevelés minden területén 
ennyire rugalmasok vagytok?
Márti: A párom katonásabb. Talán a 
szociálpedagógus szakmai háttérnek köszönhe-
tően én jobban átgondolom mit, miért tesznek 
a gyerekek, és a döntéseimet is megindokolom 
számukra. Mindig elmondom, hogy miért is 
látom úgy a dolgokat, ahogy. 

Családinfó: Előny vagy hátrány a gyerekneve-
lésben, ha az ember lánya szociálpedagógus is?
Márti: Eleinte hátránynak éreztem. Szakmai 
ártalom úgy nekiindulni a gyerekvállalásnak, 
hogy azon gondolkozik az ember, hogy mit ront 
el, mivel sérti meg a gyereke lelkét. Sokszor 
velejár az érzés is, biztos rossz anya vagyok. Ma 
már inkább figyelek rá, használom a tudást, amit 
a képzés és a gyakorlat adott, de ez nem görcsös.

Családinfó: Gondolom ezen a görcsösségen a 
gyerekek száma is oldott?
Márti: Azt szoktam mondani, hogy minden-
kinek kellene egy ötödik gyerek, helyesebben, 
elsőre kellene az a természetesség, ami nekünk 
az ötödikkel jött. Réka megtanított arra, hogy 
hogyan lehet csak úgy egyszerűen lenni, 
aggodalom, szorongás nélkül. Talán jó kifejezés 
erre az, hogy nem azért jött a világra, hogy 
szülessen nekünk gyermekünk, hanem azért, 
hogy lehetőséget kapjon az életre.

Családinfó: Ekkora családban jut anyára és apára 
kettesben is idő?
Márti: A délutáni alvásokat hamar elhagyták 
a gyerekek, mindenki a kora esti fekvéshez 
szokott. Amikor még a nagyok kicsik voltak, 
úgy öt-hat éves korukig, volt olyan, hogy már 
este hat, fél hétkor aludtak, még nyáron is.  Így 
minden nap jut idő a közös időtöltésre is. Korán 
kelünk, a gyerekeknél is korábban, a reggeli 
kávé mellett megbeszéljük az előttünk álló 
napot. Kell egyfajta rutin, nemcsak a minden-
napokban, hanem a kivételes alkalmakban is. 
Mennyire jó minden évben egyszer mindig 
ugyanakkor vagy ugyanoda kirándulni. Ha ez 
egy család szokásává válik, akkor talán később, 
ha a gyerekek már felnőnek, akkor is össze tudja 
őket tartani. Valószínű eljön az az idő, amikor 
ennél sűrűbben már nem is kell, hiszen minden-
kinek meglesz a saját élete. Nem az lesz a cél, 
hogy mindenáron kapcsolatban legyünk, de 
tudjunk majd egymásról, hogy ki hogy van, 
és szeressük egymást, ahogy vagyunk, évente 
egyszer pedig néhány napot együtt tölthessünk.

Családinfó: És anyára, önmagára jut idő? Mi az, ami 
a nagycsalád működtetése mellett téged kikapcsol?

Márti: Nagyon szeretek olvasni, barátnőkkel 
találkozni, beszélgetni. Az fáraszt csak, ha konf-
liktusok vannak, de ha meg tudjuk beszélni 
a problémákat, és mennek gördülékenyen a 
dolgok, akkor feltölt a gyerekekkel töltött idő.  
A sajátjaimon kívül szívesen veszem magam 
körül más gyerekekkel is.

Családinfó: A ceglédi művelődési házban Te 
vezeted a Kockázó kalandok tábort. Hogyan 
indult ez?
Márti: A gyerekek születése előtt ifjúságvé-
delmi felelősként dolgoztam a kereskedelmi 
iskolában, de úgy gondolom, hogy nekem a 
további utam nem az intézményi kereteken 
belül végzett segítés. A segítségnyújtás más 
formáját szeretném megtalálni, foglalkozá-
sokat, beszélgetéseket tartani, az asztrológi-
ával foglalkozni. A játékban sem szeretem 
a kötöttséget, persze kellenek abban is a 
keretek, de az nem fér bele, hogy figyelmez-
tetni, szabályozni kelljen közben a gyerekeket 
azért, mert a játékeszköz esetleg szétesik. 
Minél szabadabb a játék, a gyerek annál jobban 
megvalósítja benne önmagát. A minőségi 
problémákra való figyelés elveszi a lényegét. 
Számtalan ilyen autóval és egyéb tárggyal 
találkoztunk a fiúk születése után. Mindig is 
szerettem legózni, felnőttként sem hagytam 
abba, hamar a gyerekek kezébe adtam. Így, 
ha szétesett egy jármű, nem kidobni kellett, 

hanem újra összerakni. Egy idő után szinte 
csak legót kaptak a gyerekek, a gyűjtemé-
nyünk egyre nőtt, amit ma már a táborokba is 
viszünk magunkkal.

Családinfó: Hamarosan itt a karácsony? Mi 
benned az ünnephez köthető legerősebb emlék?
Márti: Emlékezetes maradt az az év, amikor 
még egy másfél és egy fél éves picivel jártam 
ajándékok után kutatva a várost. Fárasztó 
volt, de felemelő. Átfutott a kósza gondolat, 
jó lenne még egy harmadik. Hirtelen lett 
két gyermekem, de ugyanolyan karácsonyt 
szerettem volna, mint előtte. Ahhoz voltam 
szokva, hogy a szeretet ünnepére minden a 
helyén van, nem gondoltam még ezt akkor 
sem másként, és túlhajtottam magam. Annyira 
sok energiát vett el a készülődés akkor tőlünk, 
hogy az ünnepre lebetegedtünk. Nem volt 
nagy dolog, tipikusan az, amikor az ember 
nem figyel kellően magára, és int a szerve-
zete, hogy muszáj megállni. A betegségben 
töltött karácsonyért kárpótolt minket akkor az 
élet, hamarosan megfogant a harmadik. Azóta 
már háromszor ültünk le heten az ünnepi 
asztalhoz. Ma már arra törekszünk, hogy az 
egész adventi időszakot karácsonyi hangu-
latban, minél meghittebben töltsük. Az adventi 
naptárral, a karácsonyfadíszek és dekorá-
ciók készítésével telnek a napok, így nálunk 
igazából 24 napos a Karácsony.
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Gondoskodó szeretete valósággal betöltötte a szobát. Aggodalom ült 
fátyolos szemében, mégis képes volt higgadt maradni, végtelen nyugalmat 
árasztott magából. Ez a varázslatos nyugalom mindig magával ragadt 
engem. Képes volt gyógyulásomat elősegíteni, fájdalmaimat tompítani, 
gondjaimat feledtetni. Emlékeimben szinte érzem a tiszta vánkos illatát, 
hallani vélem a kandallóban égő tűz ropogását, a fali óra kondulását. Ha egy 
szóval próbálnám megfogalmazni, hogy mi volt ez a varázslat: meghittség.

Meghittség, meghittség. Ízlelgetem a szót, és azt, mit nekem vagy 
másoknak jelenthet. Keresem, de nehezen találom. A hiány, ez az űr, fájó. 
Mégis őszintén fel kell tennünk a kérdést: Mi maradt meg a hagyománya-
inkból? Nagyszüleink letisztult, derűs életszemléletéből? Az esti beszélge-
tések, tartalmas emberi, szomszédi, baráti, rokoni, testvéri - és még sorol-
hatnám - kapcsolatokból? A gondviselés, az odafigyelő magatartás, az illem, 
embertársaink tisztelete? És hol van önmagunk becsülete? A mai ember 
életében sok minden adott, szinte már minden a kényelmünket szolgálja, 
informatika, tudomány, technika, gyorsuló idő, és most itt álljunk meg egy 
baráti szóra! Gondolkodtunk már azon, mire van időnk? Mire szánunk időt? 
Talán ez lehet az egyik kulcs, a meghittség újbóli átélésére!

Családi hagyományok kialakítására még akkor is van lehetőségünk, ha 
nem tipikusan klasszikus „minta családba” születtünk, vagy hátrányos 
helyzetben nevelkedtünk. A legfontosabb, hogy ne adjuk fel, bármikor 
újrakezdhetjük, újraprogramozhatjuk életünket! Belső elhatározás, kitartás 
és hit szükséges hozzá. Kitűnő alkalom nyílik erre az ünnepeink által, 
hogy programokat szervezzünk, közeledjünk egymáshoz. Szánjunk több 
időt önmagunkon kívül, családtagjainkra, barátainkra. Szervezzünk rokon-
látogatást, kirándulást, közös esti programokat. Amennyiben tudomá-
sunkra jut, hogy van a környezetünkben élő magányos, idős, szegény, 
vagy önmagát nehezen ellátó, esetleg beteg ember, fordulhatunk feléjük is.  
Meglephetjük a rászorulókat névtelen ajándékokkal, és ha módunk van rá, 
élelmiszert vásárolhatunk, segíthetünk a gyógyszerek kiváltásában, vagy 
meglátogathatjuk őket. Gyakran az odafigyelő magatartás, egy-egy beszél-
getés, csodákat tesz. „Hisz, a jó szó, nem kerül pénzbe!”

Amikor a családi ünnepeket megtervezzük, lázasan készülődünk, talán 
abban a pillanatban nem is gondolunk arra, hogy ezek az alkalmak örökre 
beivódnak emlékezetünkbe. Ne feledjük, mi is mintaként szolgálunk gyer-
mekeinknek, környezetünknek! Gondoljuk át, hogyan szerezzünk örömet, 
hogyan tegyük különlegessé az ünnepnapokat, és miként tudunk gondos-
kodni szeretteinkről! Mi is kialakíthatunk egyedi hagyományokat, szoká-
sokat, így könnyebb megtanulni, és átadni, hogy mennyire fontos néha meg-
megállni, egymásra figyelni, némán szemlélődni, megtapasztalni, hogy mi is 
lenne igazán jó a másiknak. Ahogyan a karácsonyi és húsvéti ünnepekhez, 
úgy a születésnapokhoz, névnapokhoz is társíthatunk ételeket, az ünne-
pelthez vagy az alkalomhoz illő, kreatív terítéket, egyéni kézzel készített 
hangulatos dekorációkat, lakás díszeket. Különös varázzsal tölthetjük meg 
az ünnepet, ha mindezeket közösen megbeszéljük, gondosan megter-
vezzük. Fokozza a várakozást, ha mindenki tudja, hogy ilyen kellékeket 
csak egyszer készítünk egy évben.  Érdemes ilyenkor bevonni a család 
apraját- nagyját, mert a közös elfoglaltság által, újra együtt lehet a család. 

Akik már nem lehetnek velünk. Bármennyire is nehéz, tudomásul kell 
vennünk az „elfogadhatatlant”, még akkor is, ha hiányukat mély lelki 
fájdalom kíséri. Megemlékezhetünk szeretettel, ha közösen felidézzük a 
velük kapcsolatos szép emlékeket, jó jellemvonásaikat, helyes cselekedete-
iket. Esetleg humoros történeteket felidézve, elmesélve, könnyíthetjük meg 
a gyászt, és annak feldolgozását önmagunk, és környezetünk számára. 
Gyertyát gyújtva, ragyogó fényénél összeülve, csendesen beszélgetve, tisz-
telettel emlékezhetünk meg szeretteinkről. Halk imában, fohászban megfo-
galmazhatjuk jókívánságainkat. Fontos, hogy egymást támogatva, emlékez-
zünk a szépre, a jóra, őrizzük meg gondolatainkban a boldog perceket! 

Meghitt családi ünnepeink segítik életünket, hogy élményeket gyűjtsünk, 
töltekezzünk, és a gondokkal terhelt, fáradt hétköznapokban képesek 
legyünk problémáinkat könnyebben megoldani. A szeretet áldásában adni 
és csak adni, szeretetet kapni és boldogan viszont szeretni! Szeretettel 
tudjunk emlékezni. Talán úgy, ahogy az én drága nagymamám szép emléke 
erősíti bennem az anyaság örök érvényű, belső, kihunyhatatlan tüzét… 

Meghitt családi ünnepek

Örök emlékként égett belém, szeretett 
nagyanyám andalító meséje. Szelíd 
hangjával, nyugodt, finom mozdu-

lataival, ahogy a borogatást cserélte 
lázas homlokomon. írta: 

Márki Nóra Jázmin
Spiritual Terapeuta
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Történt egy szép nyári délutánon - meséli vendégem - A várva-várt 
balatoni nyaralás kellős közepén, egy egyszerűnek tűnő konyhai 
baleset okán, ügyeletre kellett szaladnunk. Más választás nem lévén, 
gyorsan egy ismerős, idős házaspárra bíztuk 6 éves gyermekünket. 
Nem aggódtunk, mert már több ízben voltunk együtt vendégségben 
náluk. Tehát, számára nem lehetett ismeretlen sem a társaság, sem a 
környezet. Sajnos, a vártnál tovább kellett időznünk, így a gyermek-
felügyelet is elhúzódott. Rendkívül tanulságos dolog történt. Mikor 
végre leánykánkért mentünk, természetesen, érdeklődtünk magavisele-
téről is. Kezdetben vonakodva, majd szabadkozva elmesélték; gyerme-
künk az első két órát végig nyűglődte, hisztizte, sírta. Nem volt semmi, 
ami lekötötte volna figyelmét. Elmondása szerint: unatkozott, mert nem 
volt játékalkalmazással ellátott „megfelelő” telefon, amin játszani lehet. 
Számítógép és táblagép hiányában nem 
volt hajlandó még asztalhoz ülni sem. 
A kedves nagymamakorú hölgy 
könnyes szemmel mondta el, hogy 
mennyire tehetetlennek érezték 
magukat. Kénytelenek voltak megvárni, 
míg önszántából érdeklődést mutat 
közvetlen környezete iránt. 

Szerencsére szépen lassan feloldódott, 
csatlakozott a közös étkezéshez, beszél-
getni kezdett. Megnézte a kertet, majd 
egy rövid sétát tettek. Elmentek fagy-
laltozni, amit kényelmesen elfogyasz-
tottak a közeli, árnyas, kis parkban. Így 
már gyorsan és tartalmasan elröppent 
az idő. - Bocsánat! Bocsánat! – mondta 
zavartan a nagymama korú nénike. 
Elnézést kérünk, de nálunk nincsenek 
ilyen technikai eszközök, és attól tartok 
a párom talán nem is tolerálná az étkező 
asztalnál - magyarázta zavartan a hagyományos, polgári neveltetést kapott 
idős hölgy. - Nem, szó sem lehet róla! – reagált azonnal ismerősöm: - Mi 
kérünk bocsánatot! Nem szerettünk volna senkinek kellemetlenséget! 
Köszönjük az őszinte beszélgetést! Talán ideje lesz leülni a „kisasszony-
nyal” elbeszélgetni, és utána át kell gondolnunk, mennyiben járultunk 
hozzá hogy ez a helyzet kialakuljon? A mindennapjainkban mennyire 
figyeltünk oda, mivel foglalja el magát csemeténk a szabadidejében? 

Íme, egy rövid, talán hétköznapinak mondható történet: Látszatra minden 
rendbe jött. Nos, mi van a felszínen? És mi lehet vajon, a felszín alatt? Viszont, 
a szülők tovább gondolták, átbeszélték a történteket, és úgy döntöttek elin-
dulnak tanácsért. Nem bánták, hogy szembesültek gyermekük alakulóban 
lévő vagy már esetleg kialakult, állandósult függőségével. 

Talán, észre sem vesszük hétköznapjainkban a rohanó, teljesítmény 
orientált, fogyasztói társadalmunkban, a szépen lassan kialakult, minden-
napossá váló, kevésbé feltűnő, rossz vagy káros, esetleg haszontalan 
szokásainkat. A világhoz való tartozás állandó visszatérő vágya és igénye 

az embernek, ami igen szép törekvés lehet. Ellenben, a mi felelősségünk 
óvni gyermekeinket a kizárólag „gépi kontaktusra” szűkült párbeszédtől, 
kapcsolattartástól, kikapcsolódástól. Amíg, minden közös alkotó tevé-
kenység, a kommunikációt, szociális érzékenységünket és érzelmi intel-
ligenciánkat fejleszti, addig gépiesített, internetes világunk észrevétlenül 
belopózhat, sajnálatosan elkülöníthet egymástól, és a közösen eltöltött 
estéket ki-ki magához ragadott „technikai kedvence” válthatja fel. Hogyan 
lehet hozzásegíteni a gyermeket ahhoz, hogy a különböző életkorokban, 
képesek legyünk jó példával megmutatni, hogy mi a helyes mérték?

A szociális és érzelmi nevelésben óriási jelentősége van az alkotótevé-
kenységeknek. A szabad játéknak, közös munkának, alkotásnak, zenének, 
táncnak, a művészeteknek. Később a tettvágyuk, az alkotóakaratuk nő, 

megvan a lehetőség a fejlődésre. A játék 
egy tudattalan forma, ez viszi előre a 
gyermeket. Ahogy egyre idősebb lesz, 
a tudatosság fejlődik, a gondolkodás 
felszabadul az ösztönök alól. Ekkor 
alakul ki a játék egyfajta alkotóké-
pességé. Lényeges, hogy ennek teret 
engedjünk. A késztermékekkel való 
foglalatosság, határok közé szorítja a 
játékformát. Az érzések és az akarat 
nevelését kell előtérbe helyezni. Ez a 
képesség viszi őt a világ, az érettség, a 
felnőttkor felé. Az emberek egymásra 
találnak alkotás közben, összhangot 
és egységet teremt, és ez egy pozitív, 
építő lehetőség! 

Tanácsom a következő: mindenek 
előtt a fokozatosság, a napi rutin és 
ahhoz kapcsolódó programok rend-
szeressége jellemezze leszoktató 

magatartásunkat. A türelemmel való nevelés forrása a tevékeny akarat; 
mottója lehetne: aki a dolgokat alakítani, formálni, szépíteni szeretné. 
Saját gondolkodásmódunkkal kötjük gúzsba a gyerekek elméjét, ha 
ráhagyjuk, és bármit nézhet időkorlátok és szabályok nélkül. Miközben 
jelenlétünk hiányában a kiteljesedni vágyó érzés- és akaratvilágukat nem 
tudjuk kontrollálni és táplálni. Életmódunk teljes metodikáját megfelelően 
újra kell gondolnunk. Ez a nevelés, az élet művészete!

*Latin kifejezés, jelentése: Én vétkem!                                                 Írta: Márki Nóra Jázmin

Mea Culpa!* kontra Mea culpa! 
Tablet és telefon – Függoségek kialakulása

„

Amennyiben életvezetési tanácsadásra, önismeretre, 
öngyógyításra van szüksége, akkor keressen, hogy más 

szemmel láthassa a hétköznapok történéseit, belső erővel 
vérteződjön fel, harmonikusabbá tegye párkapcsolatát, 

felkészüljön a szülésre, az anyaságra vagy az apa szerepre. 

ÖNISMERETI TRÉNINGJEIM által mindenki láthatja, 
milyen életterületen szükséges változtatnia. 

A múltban gyökerező traumák, stressz, gyász, 
lelki sebek okozta belső gátakat együtt feloldhatjuk.

A tanácsadások eredményeként csökkenhet a betegségek 
gyakorisága, életünk harmonizálása révén.  

Várok minden gyógyulni, változni vágyót 
Kecskeméten a Kölcsey utca 17 szám alatti 

Sárla Klinikán!

Márki Nóra Jázmin 
Spiritual Terapeuta

Bejelentkezés: +36 30 911 03 91

PROMÓCIÓ
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A nátha cseppfertőzéssel terjed, amit csak a 
közösség teljes elkerülésével lehetne megelőzni, 
aminek kivitelezése szinte lehetetlen, és tulaj-
donképpen értelmetlen is lenne. Így hát van 
olyan gyerek, aki többször és van, aki kevesebb-
szer, de óhatatlanul beleesik.

AZ ŐSZI-TÉLI IDŐSZAKBAN 4-5 NÁTHÁS 
MEGBETEGEDÉS IS TERMÉSZETES
A bölcsődés és a kiscsoportos gyerekek, illetve az 
ő családtagjaik vannak a legrosszabb helyzetben. 
E korban még szinte állandóan náthásak lehetnek 
a kicsik. „A gyerekek immunrendszerének hozzá 
kell szokni ahhoz a vírus- és baktériumflórához, 
amit egymásnak átadnak – mondja dr. Kerepesi 
Nóra. – A közösségbe kerüléssel elkezdődik a 
betegeskedés időszaka. El kell fogadni, hogy ha 
az őszi-téli időszakban 4-5 alkalommal beteg egy 
kisgyerek, az még teljesen normális. Egy nátha 
akár 10-12 napig is eltarthat, így előfordulhat, 
hogy az első bölcsis vagy óvodás évben, egész 
télen beteg a lurkó. Ilyenkor fejlődik az immun-
rendszere, hogy majd később ellenállóbb legyen.”

A kérdés a szülők számára örök: Vigyem bölcső-
débe/óvodába az orrfolyós, kissé köhögős 
gyereket vagy sem? Nem mindenki teheti meg, 

hogy a csemete első tüsszentésére otthon marad, 
sokszor a munkahely elvesztésétől való félelem, 
a megoldandó feladatok sora sem ezt az irányt 
támogatja. De mi az az állapot amikor még vihető 
egy gyerek az intézménybe, és mikor van az, 
amikor már mindenképpen orvosi kezelésre és 
kényszerpihenőre szorul? „A náthás megbetege-
dések számát 90 százalékban vírus okozza, ami 
már a tünetek megjelenése előtt fertőz – magya-
rázza a doktornő. - Tulajdonképpen mire a gyerek 
köhögni kezd, vagy folyni kezd az orra, addigra 
már az arra fogékony társait meg is fertőzhette. 
Ha belázasodik, rossz a közérzete, ne menjen 
közösségbe! Ha felülfertőződik, akkor nagy való-
színűséggel antibiotikumos kezelésre is szüksége 
lesz. Gyógyszerszedő gyerek szintén nem mehet 
oviba. Már csak azért sem, mert ilyenkor annyira 
legyengül az immunrendszere, hogy egy újabb, 
kisebb fertőzés is nagyobb hatást érne el nála.” 

Alapvetően egy vírusos náthával szemben az 
orvosnak sincs sok eszköze. „Antibiotikumos 
kezelést nem érdemes elkezdeni, főleg nem a 
szövődmények megelőzésének céljából. Arra 
akkor van szüksége a betegnek, ha visszaesik, 
ismét belázasodik, legyengül, és mellette az 
orrából sűrű, sárgás, zöldes váladék folyik – 

mondja Kerepesi doktornő. – A legtöbb nátha 
magától gyógyul, a tüneteket lehet enyhíteni.  
A láz csillapítására csak akkor van szükség, ha 
a kicsi levert, rosszul érzi magát, és az állapota 
látszólag is nagyon megviseli. A rutinszerűen 
adott esti lázcsillapítóra sincs szükség. Nem is 
kell éjszaka lázméréssel ébresztgetni a gyereket, 
vékonyan öltöztessük, hogy segítsük a hőleadást. 
A lázgörcs nem előzhető meg lázcsillapítással, 
kialakulása nem a láz mértékétől függ. Ilyenkor 
sok folyadékra és az orrüregek rendszeres tisz-
títására van leginkább szüksége. Legjobb meleg 
teával itatni. A meghűlésre vény nélkül kapható, 
vízben oldható porokat, aszpirint azonban 
gyereknek adni nem szabad.”

AZ ORRFÚJÁST TANÍTANI KELL!
Az orrszívóporszívó egy jó találmány addig, amíg 
nem tudja a gyerkőc fújni az orrát. De mikor is 
várható ez el tőle? „Nem is olyan egyszerű nekik 
még ez, hiszen különbséget kell tenni az orral és 
a szájjal történő fújás között. Van olyan gyerek, 
aki könnyen ráérez erre, van akivel sokáig kell 
ezt gyakorolni. Két éves kor körül már érdemes 
próbálkozni, majd orrszívóval ellenőrizni, hogy 
maradt-e még bent váladék. Addig érdemes az 
utánszívást végezni, amíg azt tapasztalja a szülő, 

Gyerekek
és a 

nátha
Az ősz és a tél a legtöbb kisgyer-

mekes családnak köhögős, 
orrfolyós időszakot is jelent. 

A nátha kezelését és a hátterében 
álló folyamatokat dr. Kerepesi 

Nóra segítségével vettük sorra.

Virág Henrietta írása
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HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS

hogy már nem ürül további váladék. Fontos a 
helyes technika, azaz az ellentétes orrlyukat 
mindig befogni a másik fújása közben. Kissé 
kellemetlen érzés az, amikor ürül az orrüreg, ez 
ellen védekezhet úgy a gyerek, hogy nem fújja 
elég erőteljesen. Bizonyos felszólításokkal lehet 
őt segíteni: Mérgesen fújd! Vegyél nagy levegőt, 
és gyorsan fújj nagyot! Az orrszívás mindegy, 
hogy milyen testhelyzetben történik, a szívófejet 
azonban érdemes kicsit megmozgatni az orrlyu-
kakban, hogy ne csak egy ponton szívjon.”

A szülők számára az orrspray használata is örök 
kérdés. Mikor kell és melyik típust alkalmazni? 
„A patikákban recept nélkül kapható orrspray-k 
nagy része nyálkahártya-összehúzó - mondja a 
doktornő. - Azonban oda kell figyelni a haszná-
latukra, mert a gyakori és néhány napnál tovább 
tartó alkalmazásuk tönkreteheti az orr nyálka-
hártyáját, egy hétnél tovább nem szabad őket 
használni. Gyerekeknél elsősorban a sima tenger-
vizes orrspray-ket célszerű bevetni. Ezekben 
nincs hatóanyag, csak arra szolgálnak, hogy fella-
zítsák a besűrűsödött váladékot, hogy könnyebb 
legyen kifújni, illetve kiszívni azt.”

A NÁTHA SZÖVŐDMÉNYEI
Legtöbbször a pangó, kórokozókkal teli váladék 
tartja fent a fertőzést. A szövődmények is innen 

erednek: melléküreg-gyulladások, középfül,  
illetve az alsó légutak gyulladása. „A mellék-
üregek megbetegedése a gyerekeknél nem 
mindig jár tipikus tünetekkel. Nem biztos, hogy 
fáj a fejük, fáj az arcuk, ha lehajolnak. Az orr és 
melléküregei akkor működnek jól, ha levegővel 
átjárhatók. Akadályozott ez, ha a nyálkahártya 
megduzzad, ha az orrjáratok váladékkal telí-
tődnek. Ilyenkor a fiziológiás sóoldattal történő 
orrmosás is segítség. Ha az eldugult orr az 
evésben és az alvásban gátolja a gyereket, 
akkor szükség lehet a nyálkahártya-zsugorító 
spray-kre is, melyet az orr alapos tisztítása után  
ajánlott használni. Hiszen a gyógyulás fontos 
része az is, hogy tudjon eleget pihenni.”

MIKOR SZÜKSÉGES ELTÁVOLÍTANI  
AZ ORRMANDULÁT? 
„Óvodás korban gyakori, hogy a megfázás 
egyéb tüneteinek megszűnése után, továbbra 
sem kap levegőt a gyerek, tátott szájú, horkol. 
A három és hat év közötti életkor tipikusan az 
orrmandula megnagyobbodásának az ideje. 
Ilyenkor hiába az orrspray, a levegő útjában a 
stopot nem a nyálkahártya duzzanata okozza, 
hanem az orr hátsó kijáratánál lévő orrmandula 
megnagyobbodása. A gyulladásos folyamatok 
következtében a nyirokszervek megnőhetnek, 
így az orrmandula is. Aminek több idő kell, hogy 

visszahúzódjon. Új kutatások szerint, négyéves 
kor felett a hosszú távon alkalmazott sztero-
idos orrspray az orrmandula megnagyobbo-
dását egy bizonyos fokig mérsékelheti. Műtétre 
a gyakran jelentkező szövődmények adhatnak 
okot, elsősorban a krónikus savós középfül-
gyulladás. A fülkürtműködés zavara miatt a 
dobüregben savókiválás történik, ami tompítja 
a hallást. Ezt hosszú távon nem ildomos benne 
hagyni a fülben, hiszen további szövődmé-
nyeket okozhat, tartós halláscsökkenéssel járhat. 
Ilyenkor a dobhártya megszúrásával, a váladék 
kiszívásával egy időben, oki terápiaként, az 
orrmandulát is eltávolítjuk.”

Az orrfolyásos időszakban gyakori az elhúzódó 
köhögés is. „Ami egy nátha után két-három 
hétig is eltarthat – nyugtat meg Kerepesi Nóra. -  
A rossz levegőminőség tovább rontja a helyzetet. 
Azonban mindenképpen érdemes gyerek-
orvosnak megmutatni, 
hogy kizárja a szövőd-
ményeket, meghallgassa 
tiszta-e a tüdő. Ilyenkor 
a hurutoldók alkalma-
zása hasznos lehet, mert 
a hörgőkben termelődő 
váladékot lazítja, kiürü-
lését segíti.” Dr. Kerepesi Nóra
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Előzzük meg a szívbajokat!
Kevés olyan család van, ahol ne lenne 
legalább egy olyan családtag, aki szív- 

és érrendszeri megbetegedéssel küzd. 
Megfelelő prevencióval azonban több rizi-
kófaktort is kiiktathatunk. Többek között 

ennek támogatására jött létre Kecske-
méten az Egészségfejlesztési Iroda.

„Magyarországon évente 60-65.000 ember hal 
meg kardiovaszkuláris betegségben. Vannak 
olyan tényezők, amelyek ha fennállnak, akkor 
magas a kockázat a betegség kialakulására. 
Döntően ide tartoznak a cukorbetegek, az elhí-
zottak és a dohányosok is”- tájékoztat minket 
Dr. Móczár Csaba a kecskeméti Egészségfej-
lesztési Iroda szakmai vezetője. Az is tény, hogy 
országunkban az elhízás üteme nagy mértékben 
növekszik, amely főként a helytelen étke-
zésnek és a mozgásszegény életmódnak köszön-
hető. Ezáltal a szív- és érrendszeri megbetege-
dések esélye is nő. Vannak olyan tényezők is, 
amelyeket nem tudunk befolyásolni, mint a nem 
és életkor. 

„Ha valakinél halmozódnak a rizikófaktorok: 
például elhízott, dohányzik, diabéteszes és ehhez 
még járul egy magas vérnyomás vagy kolesz-
terin szint is, akkor nagy eséllyel jelentkezik a 
probléma. Sajnos a magyaroknál ez a halmo-
zódás a zsíros, nehéz ételeknek köszönhetően 
gyorsan összejön. Ezeket az embereket minden-
féleképpen meg kell keresnünk, és segítenünk 
kell abban, hogy csökkentsük a rizikófaktorok 
számát”- hangsúlyozza Dr. Móczár Csaba. 

Nagy szerepe van a 
megelőzésnek, a tudatos 
életmódnak. „Az egész-
séges életmódba bele-
tartozik a kiegyensú-
lyozott táplálkozás. A 
magyarok nagyon sok 
szénhidrátot és tésztafélét 

esznek este, otthon a tévé 
előtt. Ez a nassolás plusz 
kalóriabevitelt jelent, ami az 
elhízás és a cukorbetegség 
irányába hat. Ugyanakkor 

a jellegzetes magyar zsíros, nehéz étrend sem 
tesz jót. Mindezek mellett túl sok nátriumot 
viszünk be a szervezetünkbe, vagyis nagyon 
sósan étkezünk, sok füstölt, pácolt húst 
fogyasztunk. A magas vérnyomás visszaszo-
rításához ezeket kell kerülnünk”- figyelmeztet 
a szakértő. Az egészséges étrenddel, a testsúly 
ideálisan tartásával, javítható vagy eltolható a 
betegség. Dr. Móczár Csaba elmondta, hogy 
azért is fontos a megelőzés, mert a szív- és 
érrendszeri betegségek nagy része csak akkor 
ad tünetet, amikor már nagy a probléma.  
A magas vérnyomás sokszor tünetmentes, 
ám ha hajnaltájt feszítő tarkótáji vagy szorító 
mellkasi fájdalmat érzünk, akkor gyanakod-
hatunk. Az egyik legnagyobb rizikófaktor a 
cukorbetegség lehetséges tüneteit is érdemes 
figyelni: gyakori szomjúság, megfelelő étvágy 
mellett is fogyás, kellemetlen lehelet.

„Az érelmeszesedés idővel mindenkit érinthet. 
Tünetei több területen is megjelenhetnek”- figyel-
meztet a szakértő. A stroke tünete a féloldali 
végtaggyengeség, arczsibbadás. Az alsó végtag 
verőérszűkülete az úgynevezett kirakatnéző 
betegség, amely azt jelenti, hogy séta közben 
meg kell állni a lábfájdalom miatt. Ha valakinek 
a lábon futó verőerei elzáródnak, akkor a lába 
hűvösebbé válik, kifehéredik és fájdalmat érez. 
Az érelmeszesedés vezet sokszor a szívinfark-
tushoz, ami nagyon erős szegycsont mögötti 
fájdalmat jelent, ami lesugározhat a balkarba, 
vállba esetleg gyomorba. Az érelmeszesedés 
szép lassan, évről-évre károsítja a szerveket  
és az idegrendszert, amely idősebb korban  
már memóriazavart és szédülést is okozhat.
Dr. Móczár Csaba elmondta, hogy az idén Kecs-
keméten megnyílt Egészségfejlesztési Iroda 
célja az, hogy a szív- és érrendszeri, illetve a 
daganatos betegségekből adódó halálozást csök-

kentsék az emberek egészségtudatosságának 
fejlesztésével, támogatásával. Mindezek mellett 
nagy hangsúlyt fektetnek a mentálhigiénés szol-
gáltatásra is, mellyel segítik a mentális beteg-
ségek (depresszió, kiégés, szorongás) megelő-
zését, ezekkel kapcsolatos ismeretek átadását. 

„Az iroda egy pályázat segítségével jött létre. 
Magyarországon már 60 ilyen iroda működik 
járásokra szerveződve azért, hogy a népegész-
ségi problémát jelentő betegségeket csökkentsük. 
Kapcsolatban állunk a háziorvosokkal, járó- és 
fekvőbeteg osztályokkal, civil szervezetekkel, tele-
pülésekkel. Az élet különböző színterein vagyunk 
jelen: sportnapok, falunapok, egészségügyi napok 
keretében informáljuk, és szűrjük a lakosságot 
ingyenesen. Kisebb településekre szűrőbuszokat 
szervezünk általános állapotfelméréssel. Külde-
tésünk természetesen a szív-érrendszeri beteg-
ségek megelőzése érdekében a dohányzásról való 
leszoktatás, a sportra szoktatás. Idősek számára az 
örömtáncot ajánljuk a mozgás program keretében. 
A daganatos betegségek életmódbeli tényezőire 
és a szűrőprogramokra előadások által hívjuk fel 
a figyelmet. Klubokat indítunk, Lajosmizsén már 
elindult a cukorbeteg klub, a Margarétában az 
idősklub és alakul a szív-érrendszeri klubunk is. 
Honlapunkon elérhető az okostányér program 
a dietetika tekintetében. Egyedi programunk az 
Alzheimer Cafe, ami egy önsegítő kezdeményezés 
a demens betegek és hozzátartozóik számára 
- fejti ki Dr. Móczár Csaba az iroda céljait. 

Az Egészségfejlesztési Iroda  
az életmódváltás különböző  
területeit megcélozva segíti  

a lakosság egészségét. 
A programokról aktualitásokról a 

http://efi.eszii.hu honlapon 
lehet tájékozódni.

Dr. Móczár Csaba 
háziorvos 

és a Kecskeméti 
Egészségfejlesztési 

Iroda szakmai 
veztője.

Írta: Vágsélei Csilla Sára
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Mire jó a MagneVIT és Oxy (O2)VIT terápia?
Hazai, valamint külföldi kórházakban, magánrendelőkben és termé-
szetgyógyászoknál, wellness stúdiókban is bizonyított már évek óta 
a MagneVit, mely ötvözi a 3000 éves kínai orvoslás holisztikus tudo-
mányát a modern digitális technika elektromágneses megoldásával. 

Legyen az bármilyen tünet, egy alapos feltérképezés után a elektro-
mágnesterápia az adott akupunktúrás pontokon, csakrákon, meridiá-
nokon, sérült felületen alkalmazva mind felsőbb, mind mélyebb szinteken 
képes a tünet okait megszüntetni, az emberi test élet- és öngyógyító folya-
matait a helyes mederbe terelni. A kezelés segít abban, hogy a sejtszinten 
történő biokémiai reakciók, kommunikációk a genetikailag beprogra-
mozott, egészséges szinten történjenek meg. A technológia adott tehát. 
Amennyiben ki akarja próbálni, hogy az Ön betegségére, kellemetlen 
tüneteire megoldást tudunk-e nyújtani, forduljon hozzánk!

Alkalmazási területek: Túlsúly, izületi fájdalmak, álmatlanság, megfázás  
és allergiás tünetek kezelése, rendszertelen menstruácó, emésztési 
zavarok, fizikai sérülések, sportsérülések, műtét utáni regenerálódás stb. 

A MagneVIT terápiához 
társítjuk az ultramodern 
Oxy (O2)VIT hyperbar 
terápiát. Oxigénfürdő a 
szervezet oxigenizálására. 
Lényege, hogy a tiszta 
oxigént nyomás alatt 

(1,3 ATM) mélyen a szövetek közé visszük, amely a test folyadékaiba 
nyomás alatt beoldódik. Nagyon előnyös az anti-aging terápiában,  
a bőr kisímul, a ráncok eltűnnek a teljesítmény fokozódik. Segít műtétek 
utáni lábadozásnál, segíti a sebgyógyulás folyamatait, hiszen az élet egyik 
fontos alapja a sejtek, szövetek, megfelelő oxigénszintjének ellátása.

Teljes testszerviz sorbanállás nélkül, időpont egyeztetéssel

MagneVIT Stúdió 
Kecskemét Budai u. 1. 1/12

Elérhetőségek: www.magnevit.hu
E-mail: magnevitkecskemet@gmail.com

Facebook: Magnevit Stúdió Kecskemét
Telefon: +36 30/955-9378

Az új technológiá-
val hatékony mó-

don elérhető a test 
öngyógyító folya-
matainak beindí-
tása és biokémi-
ai egyensúlyának 

visszanyerése.

HIRDETÉSEK

A Bilanz Lézerkozmetika korszerű YAG kozmetikai lézeres gépe segítségével ezeket a 
problémákat elfelejthetjük, és bármikor készen állhatunk a strandra. A gép lézerrel dol-
gozik, de a dinamikus hűtési mechanizmus lehűti a bőrt a lézer impulzus előtt, így tökélete-
sen megkímélve azt.  A lézeres kozmetikai gép többek között használható: szőrtelenítésre 
visszérkezelésre, bőrregenerálásra, bőrfiatalításra. 

Szőrtelenítés
Ma a lézer a legkorszerűbb és legmegbízhatóbb szőrtele-
nítési eljárás. Az általában 8-10 kezelés után többé nincs gon-
dunk a szőrtelenítésre, még emlékeztető kezelés sem kell, 
mint az IPL-nél. Jól mutatja a hatékonyságot, hogy 15 év és 
4000 kezelés után csupán két vendég jött vissza pár darab 
kinőtt szőrszállal, amelyet helyileg azonnal tudtak orvos-
olni a Lézerkozmetikában. A készülék szelektálja a szőrszál 
színét, így eredményesebben kezel, mint más típusú gépek. 

Hajszálér, visszérkezelés
A hajszálerek, visszerek nem csak az esztétikában, hanem 
közérzetben is csorbítanak életünkön, hiszen a fájdalmas láb 
megnehezíti a mindennapokat. A lézer regeneráló hatást 
fejt ki az érfalra, összehúzva az értágulatokat. Seprűvénákat 
hajszálereket teljsen eltünteti, és a lábfájás is megszűnhet.

A Lézerkozmetikában a konzultáció ingyenes, figyelnek arra, hogy mely ereken és mely 
bőr-és szőrtípuson használható eredménnyel a lézeres technológia. Ezáltal mindenki biztos 
lehet abban, ha kezelik akkor az eredménnyel is jár.

Bilanz Lézerkozmetika 
Valnerovicz Erika 06-30/928-45-31  

www.lezerkozmetika.hu
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Reumára                      gyógyvíz...

Télen sokkal nagyobb kedvvel látogatjuk a gyógy- és termálvizeket, hiszen nagyon jól esik ellazulni, 
felmelegedni, és még a reumás panaszokra is jó. 

Azonban érdemes szem előtt tartani, hogy mikor használ, és mikor árt a melegvíz. 
Többek között erről kérdeztük Dr. Száz Ágnes reumatológust.

Írta: Vágsélei Csilla Sára

Mi is az a reuma? 
Maga a reuma az ízületeket körülvevő tokok, 
lágy részek, izmok betegsége. Nagyon tág 
fogalom, hiszen egészen a születéstől kezdve 
halálunkig előfordulhatnak reumatológiai 
megbetegedések, kezdve a csípőficamtól vagy 
lábboltozat eltérésektől az időskori degeneratív 
porckopásos, csontritkulás talaján kialakuló 
törésekig, deformitásokig. Az ízületek gyulla-
dásával járó immunológiai betegségek sajnos 
bármely életkorban kialakulhatnak. Ma már 
ott tartunk, hogy nem csak kiválóan szűrni és 
diagnosztizálni tudjuk ezeket a betegségeket, 
hanem kezelni is. Amellett, hogy fájdalmat csil-
lapítunk már a korszerű biológiai terápiás 
kezelés is adott, amivel meg tudjuk állítani a 
porcok dekonstrukcióját. 

A korosztályspecifikus problémák miatt 
érdemes a gyermekeket is figyelni, és panasz 
esetén orvoshoz fordulni?
Nagyon is érdemes, mert egy életre megke-
seríti a gyermek életét egy haránt vagy 
hosszanti boltozat süllyedés, ha nincs megfe-
lelően kezelve, hiszen később akár a térd és a 
csípő ízületekre, illetve a gerincre is kihathat. 
A gerincferdülés szűrését is kiemelném. 
Ezek a szűrővizsgálatok ma már nagyon jól 
működnek, azonban az más kérdés, hogy utána 
a szülő mennyire tudja elvinni gyermekét a 
gyógyúszásra, gyógytornára. Sajnos sokszor 
nem veszik ezeket elég komolyan. Tudomásul 
kell venni, hogy ez egy hosszú folyamat. 

A gyógyvíz mikor tud segíteni a reumás  
panaszokon?
Szerencsések vagyunk, hiszen fürdő ország 
vagyunk és egyre többen veszik igénybe a 
termál és a gyógyvíz nyújtotta szolgáltatá-

sokat. Arra azonban figyeljünk, hogy a gyógy-
hatású gyógyvizek csak 14 éves kor felett aján-
lottak. Ezen vizek nagyrésze nem csak ásványi 
anyagokban, hanem radioaktív izotópban is 
gazdagok. Vannak országos és helyi jelentő-
ségű fürdők. Az országos jelentőségű gyógy-
fürdők vízösszetétele és gyógyászati szolgál-
tatása másabb, mint a helyié. Mindenkinek a 
lehetőségeihez mérten érdemes valamelyiket 
igénybe venni. A gyógyászaton keresztül első-
sorban ajánlom a vízitorna, masszázs, iszap-
pakolás, különböző elektroterápiás, mágneses 
kezeléseket, amelyek különböző betegségcso-
portokban nagyon jól használhatóak. Magát a 
gyógyvizet főleg az izomeredetű és kopásos 
degeneratív betegeknek javaslom. Az ízületi 
gyulladásos betegek esetében a hőhatás miatt 
nem ajánlott a gyógyvíz használata hiszen a 
gyulladás fokozódhat. Akut fájdalomszindróma 
esetén sürgősen az orvoshoz menjünk, semmi-
képpen ne a meleg vízbe!

Az OEP támogatott kezelésekről mit kell tudni?
Az OEP évi kétszer 15 alkalmat támogat az 
ország bármely gyógy- és termálfürdőjében 
komplex kezelésként. 18 év alatt ortopédus, 
18 év felett pedig reumatológus írhatja ki. 
A termálvíz használatán kívül legalább egy 
kezelést (masszázs, vízitorna, szénsavfürdő, 
súlyfürdő) választani kell. Ezt 28 napon belül 
kell megkezdeni és 56 nap alatt kell felhasz-
nálni. Az időintervallum nagyon kedvező. 
Vannak, akik a helyi fürdőben használják ki, 
és vannak, akik elutaznak, és két hétre kalib-
rálva veszik fel a kezelésket. Ezeken felül 
az SZTK-ban is vannak különböző terápiás 
kezelések. Ezeket bárki igénybe veheti. A 
fürdőkúrák esetén van egyéni hozzájárulás, ami 
fürdőnként változik, de nagyon kedvezményes. 

Melyik sportot érdemes űzni egészség szem-
pontjából? Az úszás tényleg egy „Jolly Joker”?
Amennyiben tehetjük, elsősorban az úszást 
válasszuk a gyerek számára. Nem terheli az 
ízületeket, és rendkívül jó a keringésnek. Az 
erekre ránehezedő hidrosztatikai nyomás 
olyan ellenmunkát igényel a szívtől, tüdőtől 
és a keringéstől, aminek rendkívül jó hatása 
van kardiovaszkuláris szempontból. Később is 
meg lehet tanulni úszni, de az első tíz évben 
az úszás által a keringésbe tett alapokat semmi 
nem hozhatja vissza. Mindezek mellett az úszás 
az izmokat is nyújtja, lazítja és erősíti. Tudjuk, 
hogy nem minden gyerek csobban szívesen, 
nyilván náluk más sportot kell keresni. A 
gyerekek nagyon nyitottak, és az a lényeg, hogy 
hetente többször sportoljon, és élvezze azt. 

Mit tanácsol, mivel tudunk még tenni  
a mozgásszerveink egészségéért?
A mozgás mellett a helyes táplálkozás is nagyon 
fontos, hiszen a plusz súly is egy óriási teher a 
mozgásszervek számára. Ajánlom kihasználni 
a fürdőgyógyászati lehetőségeket is. Én minden 
sport híve vagyok, kinek mi a testreszabott. 
Természetesen meglévő betegség esetén 
érdemes konzultálni szakorvossal. Ülőmunka 
közben jó hasznát vehetjük egy fitballnak 
vagy ülőpárnának és egy 10 perces átmozga-
tásnak is. Felhívnám még a figyelmet arra, hogy 
miután Kecskeméten megszűnt a rehabilitáció, 
Kiskunfélegyházára és Nagy-
kőrösre kerülnek a betegek 
műtét után, ezzel el is engedtük 
kicsit a kezüket. Erre, a főként 
idős betegcsoportra jobban 
oda kellene figyelnünk társa-
dalmilag, és segíteni a visszaté-
résüket a mindennapokba.

Dr. Száz Ágnes
reumatológus
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A KÖZÖS 
JÁTÉKÖRÖM

•  Hogyan indult a Fakopáncs Játék immár 30 éves 
története? Honnan jött az ötlet anno matematika-
tanárként, hogy fajátékokkal foglalkozzon?

A rendszerváltás előtt sokat jártam ki Erdélybe, és 
helyi játékkészítő mesterektől hihetetlenül olcsón 
hoztam haza fajátékokat, először csak a gyerme-
keimnek, majd az ismerősöknek. A feleségem 
tanácsára kezdtem el később egyre több üzletnek 
is szállítani. Az üzletek azonban nem igen akartak 
fizetni, mert nem jó stratégiával kereskedtek. Egy 
kollégám hívta fel a figyelmem egy kiadó helyi-
ségre a Könyvesházban, ahol Játékkuckó néven 
1990-ben nyitottuk meg az első üzletünket. 1992 
óta működünk Fakopáncs névvel, ami a fiam ötlete 
volt. Az évek alatt többször kilátogattunk a BNV-re, 
kézműves rendezvényekre, és bölcsődék óvodák 
kerestek fel minket, akik számára legyártottuk a 
kért játékokat, kisbútorokat. Fajátékkészítő meste-
reket vontunk be, és egyre nagyobb tételben 
vásároltak tőlünk, így már nagykereskedelem 
is lettünk. Immár négy üzlettel és egy nagyon jó 
forgalmú webshoppal működünk, amelyek mellett 
viszonteladói hálózat is működik. 

• Miért jó, ha egy játék fából készül? 
Az évezredek alatt a fa végig kísérte az embert. 
Nagyapáink és mi is ezzel játszottunk. A gyer-
meknek így a természet szeretetét is megtanít-
hatjuk. A mesterember vésővel, saját két kezével 
munkálja meg a fát, és ez érződik is. Fából mindent 
meg lehet csinálni, addig-addig faragják, amíg 

valami ki nem alakul belőle. Nyilván műanyagból 
is lehet szépet készíteni, de sablonba öntik, és 
robotizált a gyártási folyamat. A fából készült 
játék időtálló, örökölhető. Tapasztaljuk, hogy az 
óvodák, bölcsödék is nagyon hosszú ideig hasz-
nálják a játékainkat. A fajátékok szigorú szabvá-
nyok alapján készülnek, a festékek abszolút nem 
károsak, és nincsen meg az az eshetőség, hogy egy 
pici darabka letör, és gondot okoz.

•  Jól érzékelem, hogy egyre nagyobb az igény a 
minőségi, természetközeli termékekre?

Igen, mindenképpen. A 90-es években bejöttek 
a szép, olcsó kínai játékok, de nem bizonyultak 
tartósnak. 10-15 éve azt vettük észre, hogy a 
külföldi turisták szinte szétszedik a belvárosi 
standjainkat, és vesznek mindent, ami természetes, 
fából készült. Ma is, itt továbbképzésen lévő japán 
és finn óvónők visznek haza a mi fejlesztő játéka-
inkból. Mára már itthon is megszületett az igény a 
biztonságos, minőségi termékekre. 

•  A fejlesztő játékokat az intézményen kívül 
szívesen viszi a lakosság is?

Igen, szeretik. Már hathónapos kortól vannak 
játékaink, amelyek fejlesztenek, okosítanak.  
Mi mindig arra törekszünk, hogy a szülőknek 
legyen a kezében olyan játék, amellyel fejlesz-
teni tudják a gyermeket. A játékaink kreatívak, 
a szülőknek is élményt nyújtanak, sőt kifeje-
zetten felnőttek számára is vannak játékaink. Sok 

szülővel találkozunk, akik panaszkodnak, hogy 
annyi mindent vesznek a gyereknek, és mégis 
semmivel sem játszik. Azonban, ha a szülő nem 
ül le a gyerekkel, akkor nem is fog játszani a pici. 
A gyerekkel való foglalkozást és a közös játékot 
nagyon fontosnak tartom, de nemcsak kará-
csonykor, hanem egész évben.

•  Melyek a slágertermékek? Az Ön fiai mivel 
játszottak szívesen?

Vannak örök slágerek, változóak és olyanok is, 
amelyek eltűnnek, majd újból felfedezik őket.  
A 90-es évek közepén fejlesztettem ki a szorzó-
táblát, az ábécétanulást segítő táblát, és ezek azóta is 
ugyanolyan kedveltek. A memóriák és a testvérem 
által tervezett gyümölcsdominó 92 óta nagyon 
megy. Az építőkocka örök. Ma azt mondanánk a 
szövőkeretre, hogy nem kell, mégis előszeretettel 
rendelik az óvodák. A párszáz forintos körmöcske 
a zsinórkötéshez még mindig sláger. A nagyobbik 
fiam is imádta, fiú létére. Sohasem felejtem, hogy 
öt éves volt, amikor a sétányon árultunk, és látták 
a vásárlók, hogy milyen szépen körmöcskézik, 
így napi 100 darabot is elvittek a körmöcskéből  
A kisebbik fiam a relációs jeles építőkockát 
szerette és az építőmodelleket. Társasjátékokat is 
árulunk, de mindig mondom a szülőknek, hogy ha 
már megveszik, akkor ígérjék meg, hogy leülnek 
a gyerekkel és játszanak vele. Úgy gondolom ez 
nagyon fontos, mert csak így lehet a gyereknek 
sikerélménye a játékkal.

Szabó Istvánnal, a Fakopáncs Játékbolt tulajdonosával Vágsélei Csilla Sára beszélgetett

„A játék. Az különös. 
Gömbölyű és gyönyörű, 

csodaszép és csodajó, 
nyitható és csukható...”

Kosztolányi Dezső

A játék öröme a felnőttekben is ott van, bár 
olykor elő kell csalni. Gyerekek mellett ez 
talán könnyebben megy. Játsszunk együtt 

velük, de ne csak karácsonykor!
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Karácsonyi aján
ló

1. Öltöny selyembrokát mellényszettel 67.900 Ft, Öltöny szaküzlet, Kecskemét, Rákóczi u. 6. (Okmányirodával szemben) - 2. Zrínyi Mézeska-
lács 1.100 Ft, Ballószögi Zrínyi Mézeskalács Kecskemét főtér dec. 1-23-ig - 3. Lego Star Wars pulóver 4900 Ft,  fashionablekids.hu 

- 4. Gyermek ruha 4.450 Ft, Gica Barby Gyermekruhák és kiegészítők - Kecskemét, Szimferopol tér 16. - 5. Antiallergén műszálas paplan 
7490 Ft. agytolltisztitas.hu - 6. Háromszemélyes sültes tál 5700 Ft, kecskemetiebed.hu - 7. Csipkés alsóneműk, trikók több színben Leona 

Fehérnemű, Kecskemét, Szil-Coop áruház emelete 
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Fiatal, sokoldalú 
DINAMIKUS

6 érv a megújult ŠKODA Fabia mellett

 DIZÁJN
A FABIA orra erőt és magabiztosságot sugároz. A függőleges 
bordázatú hűtőrács fölött kiemelt helyet kap a márka logója.  
A motorháztetőn végighúzódó vonalak tovább fokozzák az autó 
megjelenését. A hátsó rész éles vonalai és lendületes ívei vonzó 
fény-árnyék játékot kreálnak, ami az ajtók alsó részén végighúzódó, 
feltűnő törésvonalnak köszönhetően tovább folytatódik.

 EGY AUTÓ TÖBB ARCCAL
Figyelembe vesszük minden ügyfelünk egyéni igényeit és elvárá-
sait, ezért a legfontosabb szempontot - a jármű kinézetét - teljesen 
Önre és a fantáziájára bízzuk. Egyénivé alakítható utastér-
koncepció, rendkívüli színkoncepció vagy a műszaki innovációk, pl 
az Infotainment rendszer.

 TÉRKÍNÁLAT
Sok helyet kínál a vezetőnek, az utasoknak és a csomagoknak.  
Az utastér kissé hosszabb és szélesebb, mint eddig és elől nagyobb 
a belmagasság. A FABIA kalaptartója különböző helyzetekben 
rögzíthető, pozíciótól függően nagyobb tárgyak szállíthatók, vagy 
osztott csomagtér áll rendelkezésre kisebb tárgyak számára. Az 
igen nagy csomagtér ellenére megőrizte kompakt méreteit és 
mozgékonyságát a mindennapi közlekedésben.

 MOTORVÁLASZTÉK
Kicsi, de dinamikus. Ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban, biztonsá-
gosan és kényelmesen elérhesse céljait, széles választékot kínálunk 
az Ön igényeinek megfelelően kialakított FABIA motorokkal. Az 
agilis, 3 hengeres TDI motorok különösen alkalmasak a mindennapi 
munkához. Ha viszont kicsit gyorsabbat szeretne, akkor válasszon a 
dinamikus TSI-motorok közül.
   

 BIZTONSÁG
Hat légzsák, köztük fejlégzsák, első légzsák és első oldallégzsák 
gondoskodik a járművezető és az utasok biztonságáról. Innovatív 
asszisztens rendszerével hang- és vizuális jelzéssel figyelmezteti a 
vezetőt a küszöbön álló ütközésre. Ha a járművezető nem reagál, az 
ütközés mérséklése érdekében a rendszer le is fékezi az autót.

    INTELLIGENS ÉS EGYSZERŰ
Rugalmas tárolórekeszek, italtartó zsebek, tárolórekesz, jégkaparó 
a tanksapka fedelében. Gyakran apróságok teszik egyszerűbbé, 
könnyebbé és szebbé a mindennapokat.  
Ez a ŠKODA FABIA-ra is igaz, amely rengeteg Simply Clever megol-
dással tesz mély benyomást. 

A ŠKODA FABIA harmadik generációja mércét állít a precizitás, a térkínálat  
és a lenyűgöző dizájn terén. A nagyobb méretkategóriákból származó innovatív 
biztonsági-, kényelmi- és infotainment-rendszereket kap, ráadásul minden  
korábbinál kíméletesebb környezetéhez.
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Házasságkötés 
Kecskeméten

A házasságkötési szándék bejelentéséhez leghamarabb egy évvel, 
legkésőbb 30 nappal a tervezett dátum előtt fel kell keresni a választott 
helyszínhez tartozó Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjét.  
Hogy a polgári szertartás miként zajlik, nagyban függ attól, hogy 
a helyi önkormányzattól milyen szolgáltatást vehetünk igénybe. 
Kecskemét város közigazgatási területén belül házasságot kötni kívánó 
pároknak gyűjtöttük össze a ceremóniát körülvevő tudnivalókat.

A kecskeméti városházán házasságkötésre többféle lehetőség nyílik. 
Egyik, amikor munkaidőben a házasságkötésre alkalmas hivatali helyi-
ségben, házasságkötő kisteremben, vagy a hetényi kirendeltségen 
történik a házasságkötés. Ez egy teljesen térítésmentes, a hivatalos 
részekre szorítkozó esemény: hivatalos anyakönyvvezetői közremű-
ködés, igen kimondása, aláírás és gyűrűhúzás. Érdemes arra minden-
képp odafigyelni, hogy mihamarabb bejelentsük hivatalosan a házas-
ságkötési szándékunkat a kívánt időpont lefoglalása érdekében, 
különösen a májusi és nyári hétvégékre. Ezt, ahogy már a bevezetőben 
is említettük, legkorábban egy évvel a kitűzött dátum előtt tehetjük 
meg. Amennyiben a polgárit templomi esküvő is követi, úgy fél, 
egyéb esetben egy órát hagynak két eskütétel között. Kecskemét Város 
Önkormányzatának rendelete alapján a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötések az alábbiak alapján lehetségesek:

•   Házasságkötő kisterem: A Városháza első emeletén található 
közvetlenül a díszterem mellett. 40 ülő és 20 állóhellyel rendel-
kezik és csak szombaton tartanak esküvőt. A kisterem díja: 
10.000 Ft+áfa

•   Hetényegyházi Kirendeltség hivatalos helyiségében tartott szer-
tartás díja: 6500 Ft+áfa

•   Díszterem: A Városháza első emeleti dísztermében egész évben 
tartanak esküvőket. 200 ülő és 100 állóhellyel rendelkezik a 
terem. Díja élőzene szolgáltatással: 28.000 Ft+áfa, élőzene szol-
gáltatás nélkül: 25.000 Ft+áfa. A dísztermi esküvő díja tartal-
mazza a teremhasználatot, az anyakönyvvezető ünnepi beszédét, 
a gyűrűs tálca használatát, a pezsgőztetést, széksorok elrende-
zését, szőnyegezést, díszítést, takarítást és a gépi zene haszná-
latát, valamint a pár felvezetését az anyakönyvvezető elé. A zenét 
hozhatja az ifjú pár, vagy választhat az anyakönyvi hivatalban 
rendelkezésre állók közül. 
 
Felújítás miatt a díszteremben jelenleg nem tartanak esketést.  
A lehetőségekről érdeklődjenek az anyakönyvvezetőknél!

•   Külső helyszínen megtartott esküvő, azaz hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötések esetén, mindig a helyszín közigazgatá-
silag való hovatartozása dönti el, hogy mely város vagy község 
anyakönyvvezetője adja össze a jegyespárt. Kecskemét Város 
közigazgatási területén belül, hivatali helyiségen kívüli anya-
könyvi eseményt hivatali munkaidőn és ügyfélfogadási időn kívül, 
szombati napokon – munkaszüneti napok kivételével - lehet lebo-
nyolítani. A külső helyszínen történő házasságkötéshez jegyzői 
engedély szükséges. Jogszabály határozza meg a házasság 
megkötésének módját és azt, hogy az eseményhez méltó körül-
ményeket külső helyszínen is biztosítani kell. A lebonyolítás rész-
leteiről közvetlenül a házasságkötéskor közreműködő anyakönyv-
vezetővel egyeztetnek a házasulandók a házasságkötést megelő-
zően, igény szerint akár a helyszínen is. A párnak gondoskodni 
kell az anyakönyvvezető és az anyakönyv helyszínre és a hivatali 
helyiségbe való visszajutásáról, illetve az anyakönyv helyszíni 
biztonságáról. Ezen ceremónia költségei magában foglalják az 
előzetes egyeztetéseket és az anyakönyvvezető típusbeszédét 
(szertartásvezetői díj): 20.000 Ft+áfa.

A leendő férj és feleség, valamint a tanúk adatait, okmányait az anya-
könyvvezető minden esetben szertartás előtt egyezteti, ezért nagyon 
fontos, hogy a házasságkötéskor érvényes okiratokkal rendelkezzenek. 
A megrendelt szolgáltatásokat csak abban az esetben tudják biztosí-
tani, ha a tervezett nagy nap előtt legalább öt nappal, az anyakönyvi 
hivatal ügyfélfogadási idejében készpénzben rendezik a díjat.

Fontos tudni, hogy az utóbbi években egyre inkább elterjedt szertar-
tásvezető által levezetett esküvő nem hivatalos, ugyanis a szertartásve-
zető és az anyakönyvvezető nem ugyanaz. A hivatalos polgári esküvőt 
az anyakönyvvezető vezeti a fent említett módokon a hivatalban vagy 
esetleg külső helyszínen. A szertartásvezető nem tartozik az anya-
könyvi hivatal alá, és nem kérhető ott. Ő egy szolgáltatást végez, 
mindig külső helyszínen, egyedi módon. Az általa levezett esküvőhöz 
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elengedhetetlen a már meglévő házassági anyakönyvi kivonat. 
Tehát a hivatalos házasságkötésnek mindenképpen meg kell 
előznie egy esetleges szertartásvezető általi, a násznép előtt elját-
szott esküvőt.

Az elmúlt évben Kecskeméten 650 házasságkötés volt.  
A Városháza szépsége, hangulata miatt a környező településeken 
lakó fiatal párok is gyakran választják a kecskeméti városházát 
polgári esküvőjük színhelyéül.

Szöveg: Vágsélei Csilla Sára
Forrás: www.kecskemet.hu
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Téli esküvő
Az esküvők hagyományos szezonja tavasztól 
őszig tart, azonban manapság már sokan 
szakítanak ezzel a hagyománnyal is. És itt 
felmerülhet a kérdés, jó ötlet-e téli esküvőt 
szervezni? Milyen előnyökkel járhat egy 
hidegben kötött frigy? Mire kell figyelni a 
szervezésnél? Vegyük ezek sorba:
•  A nyári esküvőkkel ellentétben, kisebb az 

esélye annak, hogy a meghívottak közül 
épp nyaral valaki, és így nem tud ott lenni 
az Ifjú Pár legszebb napján. Egy decemberi 
vagy januári szombatot könnyebb „befog-
lalni” a rokonoknál, barátoknál, de azért 
ilyenkor is illik legalább már fél évvel előre 
meghívni a vendégeket. Arra is ügyeljünk, 
hogy a karácsonyi időszakot lehetőleg 
kerüljük el.

•  Télen nincs tömeg az önkormányza toknál, 
az egyházaknál. Egy felkapottabb nyári 
szombaton könnyen azzal szembesül 
az ember, hogy már nem tud időpontot 
foglalni az adott napra. Télvíz idején 
azonban biztosan mi mondhatjuk meg, 
hogy mikor, milyen szertartást szeretnénk.

•  Könnyebb a szervezés. Ritkábban fordul 
elő, hogy valamelyik szolgáltató nem ér rá 

a kinézett napon. Az sem elképzelhetetlen, 
hogy kedvezményt is kap az ifjú pár az 
étteremben vagy a vőfélytől.

•  Az ételekkel, italokkal kifejezetten más 
hangulatot lehet teremteni, mint nyáron. 
Egy kis forralt bor, sült gesztenye, mézes-
kalács. Egyre azonban fontos figyelni, a téli 
hangulat ne vegye át karácsony szerepét, 
még ha úgy is érzi a menyasszony, hogy 
ő a legnagyobb ajándék a vőlegényének.

•  A téli hangulat megjelenhet természetesen 
a meghívókon át, a menyasszonyi ruhán 
keresztül, a dekoráción át mindenen. A 
hópihék, tobozok, fenyőgallyak ízléses 
felhasználása igazán különlegessé teheti a 
nagy napot. Ráadásul, az idén nagy divat a 
fehér, natúr és ezüst színek kombinációja.

•  Nagy kérdés a téli nászút is. Belföldön 
természetesen rengeteg szálloda várja 
ilynekor is a nászutasokat, olyan prog-
ramokkal, amik igazodnak az időjá-
ráshoz (disznóvágás, borkóstoló). A saját 
medence, szauna pedig a legtöbb helyen 
egyértelmű. Ha nagyobb a lagzi fáradalma-
inak kipihenésére szánt költségvetés, egy 
távolabbi úti cél olcsóbban elérhető ebben 

az időszakban. Ausztráliában tombol a 
nyár ilyenkor!

Jó pár éve, egy szilveszteri lakodalomban 
voltam vőfély, ami kicsit meglepőnek tűnt. 
Végül kiderült, hogy az ifjú pár épp szilvesz-
terkor ismerkedett meg, és néhány család-
tagon kívül amúgy is együtt búcsúztatja az 
évet mindig a lakodalomban együtt bulizó 
baráti társaság.

Érdemes azonban még ezekre is figyelni:
•  A hidegre természetesen fel kell készülni, 

főleg sok helyen a templomokban nem 
megoldott a megfelelő fűtés, így fontos a 
melegebb öltözet.

•  Már október közepétől sokkal hamarabb 
kezd el sötétedni, így a fotózás, videózás 
szempontjából ügyelni kell arra is, hogy 
mikor megy le aznap a Nap.

Egy biztos, ha téli esküvő mellett döntötök, ne 
hagyjátok magatokat lebeszélni. Hozzátok ki 
a legtöbbet a kínálkozó lehetőségekből!

Tábori László vőfély
Facebook: Tábori László vőfély

+36 20 491 1905

Ha az év leghidegebb évszakában 
van az évfordulótok, vagy a kedvenc 
sportotok jéghez-, hóhoz kötött, akkor 
biztos nektek való a téli esküvő. Ha 
egyik sem, akkor is vannak érvek, 
melyek mellette szólnak.
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ruhákat a készítőtől!

Megrendelésre dolgozunk
gyors határidővel.

Gyermekruhákés kiegészítők
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•  Úgy hallottam, hogy szeret sütni, főzni. Kislány korától megvan ez 
a szeretet?

Mi kis család voltunk. Anya, Apa és én. Nagyon megmaradtak bennem 
az illatok és az, amikor Anyu főz, és elém teszi a meleg ételt. Ez nem 
is az evésről szólt, hanem a gondoskodásról, a meghittségről, arról hogy 
összeültünk együtt egy asztalnál, ahol lehetett beszélgetni. Nem vagyok a 
híve annak, hogy a család tévét nézzen evés közben. Nálunk, ha mindenki 
együtt van és ott a meleg étel, akkor biztos együtt ülünk le enni. Amit az 
ember otthonról hoz, azt próbálja örökíteni. Mivel én ezt kaptam, így én 
is ezt adom tovább. Édesanyám volt az inspirációm a konyhában. Amíg 
otthon éltem, ő főzött, és én csak szedtem az élményt. Van olyan, amit csak 
akkor csinálsz, amikor már rá vagy kényszerítve.

• Hogyan sikerültek így, már szinte felnőttként az első főzések, sütések?
Egyértelműen az elsők nem sikerültek valami jól. Sokszor lett kemény a 
hús, nem sült át rendesen vagy odaégett. Az első időszak tanulópénz volt, 
bele kellett jönni.

• Sütni vagy főzni szeret inkább?
Mindkettő közel áll hozzám, de ennyi év tapasztalatával már biztosan állít-
hatom, hogy süteményt sokkal nehezebb sütni, mint egy főtt ételt elkészí-
teni. A sütést könnyebb elrontani, több a rizikófaktor. 

•  Családanyaként, dolgozó nőként két gyermekkel lehet még hobbiként és 
kreatív alkotói folyamatként tekinteni a főzésre?

Nem mindig, mivel kötelezettség. Mindenki tudja, hogy ha négyen étte-
remben esznek mindennap, akkor az anyagilag igen megterhelő, mi sem 
tehetjük ezt meg, de nem is vagyok híve. Ha mi étterembe megyünk, 
az kivételes, és meg is van a varázsa. Hobbinak azért nem mondanám, 
mert nekem azt meg kell csinálni, de nagyon élvezetes kötelesség. Azt 
nem szeretem, amikor időhiány miatt kapkodni kell. Ez akkor jó időtöltés, 
amikor ráérek. Aznap, amikor próba van, akkor nem marad meg kreatív 
folyamatnak, azonban amikor szabadnapom van akkor igen, és szívesen 
elszöszmötölök. 

• Van segítsége a családból?
A lányom szokott segíteni, a férjem pedig mindent megvásárol. Megírom a 
listát, és Zoli (Hegedűs Zoltán, színművész a szerk.) megveszi, hazahozza, 
és nekem már csak főznöm kell. Nagyon édes, mert ha valamiről nem 
tudja, hogy mi az, akkor felhív, és mindig rákérdez.

• Mit főz a leggyakrabban, mit kérnek a gyerekek?
Gyakran csinálok közkívánatra vajas pogácsát, kinder szeletet és mindent, 
ami nutellás. Nagyon szeretik a szilvás vagy kólás csirkémet is. Nálunk 
mindenki leveses, így gyakran főzök tárkonyos ragulevest, ami mellé 
sokszor párosítom a tejes pitét. Egyébként a receptek után megyek, és 
szerencsére ma már rengeteg közül válogathatok.

Családanyaként naponta főz,  
ami ugyan számára is kötelezettség, 
de még mindig élvezetes. Olyannyira 
nem aprózza el az ételkészítést,  
hogy interjúnk előtt is a másnapi 

ebédhez szükséges juhtúróról  
egyeztetett férjével. 

Danyi Judittal, a Kecskeméti Katona József Színház 
színésznőjével Vágsélei Csilla Sára beszélgetett.

DANYI JUDIT 
étel és gondoskodás

Férjével, Hegedűs 
Zoltánnal, a Jövőre 

Veled itt! című 
darabban

A játék vége című 
darabban, mint Margaret.
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• Közeleg a karácsony. Mivel szokott ilyenkor készülni? 
Ami mindig van töltött káposzta és halászlé, a többit variálom. A 
gyerekek nem eszik meg a halászlevet, ezért nekik gyümölcslevest vagy 
sütőtökkrémlevest főzök. A töltött káposzta mellett vannak még sültek is, 
és vacsorára mindig töltött tojással készülök. A sült minden évben más. Az 
idei karácsonyra már kinéztem egy receptet. Nyáron Erdélyben beszereztem 
egy mázas cseréptálat, amelybe kacsát rakok feldarabolva zöldségraguval, 
amiben lehet cukkini, sütőtök, paradicsom, paprika. Ezeket együtt rakom be 
a tálba, és szépen lassan meg fognak sülni. Mivel én karácsonykor születtem, 
így mindig van torta is. Karácsonykor a nagyszülők azért mindig segítenek. 
Édesapám készíti a kocsonyát, anyukám a bejglit és anyósom a rétest. 

• A színházban hogyan ünneplik a karácsonyt? Kell arra is készülni?
Mindig van színházi karácsony és ajándékozás is. Kihúzzuk, hogy ki kinek 
ajándékozzon. Süteményt hozni nem kötelező, de persze vannak szor-
galmas kollégák, akik készülnek. 

• Melyik darabokban játszik az idei évadban?
A múlt évről jött át a Játék vége. A novemberi bemutatóm az Ügynök 
halála, majd a karácsonyi időszakban próbáljuk Zsótér Sándorral a Baalt, 
az utolsó darabom egy operett lesz, a Fekete Péter.

• Mennyire nehéz a színházi életet összeegyeztetni a karácsonnyal?
Ha szilveszteri vagy januári bemutatóra készülünk, akkor stresszes, mert 
pont a karácsonyi időszakra esik a főpróbahét. Ha nincs próbaidőszak, 
csak játszok, akkor az sokkal egyszerűbb, mert az estén kívül megmarad 
az egész napom. Az idei karácsony is próbaidőszakra esik, de eddig is 
mindig megoldottuk valahogy, most is így lesz.

DANYI JUDIT receptje a karácsonyi aján- 
dékbontás mellé

Hozzávalók:
 • 7 dl testes vörösbor
 • 10 szem kardamom
 • szegfűbors
 • 1 db fahéj
 • 20 dkg aszalt gyümölcs
 • 2 db narancs
 • 4 ek. cukor
 • 1 l erős fekete tea
 • 2 dl rum

A vörösbort felforraljuk 
a kardamom szemekkel, 
néhány szegfűborssal, 
1 darabka fahéjjal és az 
aszalt gyümölccsel. Majd 
hozzáadjuk a héjastól 
felkarikázott narancsokat, a 
cukrot és az erős fekete teát. Ezt még egy pillanatig forraljuk, majd 
levesszük a tűzről, és beleöntjük a rumot. 
Melegen fogyasszuk, ízlés szerint mézzel édesíthetjük!

KARÁCSONYI 
GYÜMÖLCSPUNCS
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HATCHIMALS gyűjthető tojás 999 Ft
Egy kis simogatás és máris kikel egy 

apró cukiság. 
Vajon melyik állatka lesz benne?

ADIDAS R5 training labda 2990 Ft
Ha egy focirajongót vennél le a lábáról…IGAZ VAGY HAMIS társasjáték 7290 Ft

Nyomógombos vetélkedővel izgalmasabb a 
családi karácsony.

       1:24 R/C autó 1990 Ft.
Kisfiúknak és persze apukájuknak is 

tökéletes a távirányítós autó.

Karácsonyi LED égősor több 
mint 130 referencia

A karácsonyfa szinte meztelen 
egy szép fényfüzér nélkül.

ONE2FUN  pénztárgép 3490 Ft
Ki mondta, hogy a karácsonyi 
szünetben nem lehet rávenni a 

gyereket egy kis matekra?A termékek az Auchan kecskeméti áruházából kerültek az ajánlóba. 
A feltüntetett árak 2018. december 24-ig érvényesek.

Lédig szaloncukor, 11 íz
Nincs karácsony szaloncukor nélkül.

Karácsonyi aján
ló

PROMÓCIÓ
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Kedves Gyerekek!
Tíz apró különbség van a 
két kép között. Ha megta-

láltátok mindet, küldjétek el 
szerkesztőségünk valame-
lyikébe (6000 Kecskemét, 

Kőhíd u. 17. vagy  
2700 Cegléd Múzeum u. 
3.), vagy az info@dpmsz.
hu e-mailre, de akár be is 
hozhatjátok személyesen 

szerkesztőségünkbe! 

A szerencsés 
nyertesekre értékes  

nyeremények várnak! 

A helyes megfejtéseket  
2019. február 10-ig 

küldjétek! 
Családinfó szerkesztősége
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A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelem-
bevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok 
figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék 
Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját 
a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Felté-
tekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A feltüntetett kamat elérésének feltétele 
a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online 
kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; 
hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 
60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu
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