PROMÓCIÓ

Egyre népszerűbb
a Babakötvény a családok
körében. Ezt bizonyítja, hogy
az elmúlt egy év alatt közel
50 százalékkal növekedett
a Babakötvények állománya.
A másik fontos tény, hogy
a Babakötvényhez szorosan
kapcsolódó Kincstári Startértékpapírszámlák száma is
dinamikusan, 22 százalékkal
megemelkedett ugyanezen
időszakban.

Babakötvény és Életkezdési
Támogatás a Kincstárban
• Mi lehet a rendkívüli népszerűség oka? Erről és néhány kapcsolódó témáról
kérdeztük dr. Borbély László Andrást, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettesét.
K
 özel 6 éve lehet Babakötvényt vásárolni. A konstrukció mindig is nagyon kedvező volt
a befektetők számára, mivel egyrészt a megelőző naptári év inflációja (hivatalosan: átlagos
éves fogyasztói árindexe) plusz 3 százalékkal kamatozik. Másrészt a szülők, családtagok
által a gyermek Start-értékpapírszámlájára befizetett pénzösszegeket az állam 10 százalékkal, maximum 6.000 Ft összegig kiegészíti. Igazán népszerűvé mégis akkor vált ez az
állampapír, amikor az infláció megugrása következtében – a legelső kibocsátású kötvény
kivételével, – a Babakötvények aktuális éves kamata 5,8 százalékra emelkedett.
• Ha ez ilyen sokba kerül az államnak, akkor miért hozta létre a Babakötvényt?
A Start-értékpapírszámla és a Babakötvény szorosan összekapcsolódik egy további
állami juttatással, az Életkezdési Támogatással, amelyet a gyermek születésekor ír jóvá
a gyermek részére az állam. E három juttatás együttes célja a gyermek felnőtté válásának
támogatása és önálló életkezdésének segítése fiatal felnőttként.
• Ki jogosult az úgynevezett Életkezdési Támogatás igénybevételére?
M
 inden 2005. január 31-ét követően született belföldi és 2017. június 30-át követően
született külföldön élő magyar gyermek részére az állam 42.500 Ft összegű Életkezdési
Támogatást nyújt, amelyet a Magyar Államkincstárban helyezett el.

Dr. Borbély László András
Magyar Államkincstár
pénzforgalmi elnökhelyettese
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• Hol lehet további tájékoztatást kapni a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásáról
és vezetéséről?
A szükséges dokumentumokról, ügyfélszolgálataink elérhetőségéről és az általános
információkról telefonon, a Központi Ügyfélszolgálatunkon (+36-1-452-2900), valamint
a Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) tájékozódhat. A Magyar Államkincstár
kecskeméti Állampénztári Irodája a Szabadság tér 1. szám alatt található, telefonszáma
+36-76-487-365.
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Ki a szabadba!
Van, hogy valamire nagyon vágyunk, és egyszer csak szembe jön velünk. Lehet, hogy fel sem fogjuk
azonnal, de érezzük, hogy itt a lehetőség, élnünk kellene vele. E lapszám készítésekor velünk is történt
ilyen, nem is egy.
Marék Veronika Boribon és Annipannija 38 évvel ezelőtt költözött be a szívembe, és ott is ragadt.
De nemcsak Boribon miatt nyűgöz le Veronika munkássága, a fűszálak között bujkáló gesztenyegyereket, Kippkoppot, a kis oroszlán segítségével bátorrá vált Lacit, a kis fekete kavicsot és a megszépült
csúnya kislányt is szeretem. Lapzárta előtt jártunk, készen volt a lapterv, amikor a kecskeméti Pagony
megnyitójának híre eljutott hozzánk, és változtattunk. Nagyon hálásak vagyunk, mert miután Marék
Veronika ünnepélyesen megnyitotta a könyv- és játékboltot, és dedikált, velünk is beszélgetett. Bár arra
nem derült fény, hogy Annipanni pontosan kije is Boribonnak, de már értjük, hogy ez a kérdés nem is
fontos. Fogadják szeretettel a vele készült írásunkat!
A másik meglepetés anyagunk a Kecskeméten játszó Jászai Mari-díjas színművésszel, Kőszegi Ákossal
készült. Vágsélei Csilla Sára kolléganőnk már régóta tervbe vette, hogy Ákost a Családinfó hasábjain
kérdezi. Hajszálon múlt, hogy még az idei évad utolsó előadásainak egyike, A király beszéde című
darab előtt sikerült a színésszel beszélgetni. Így ezt a lapszámunkat már előre a szívünkbe zártuk!
Ehhez azonban nem csak a meglepetés anyagaink járultak hozzá.

Magazinunk tartalma elérhető:
csaladinfomagazin.hu
facebook.com/csaladinfomagazin

A címlapkép kiválasztásakor néztük a fűben hasaló gyerekeket, ahogy elmélyülten figyelik a már szállni
kész pitypangot. Nosztalgia vagy fájó felismerés? Valóban egyre távolabb kerülnek a mai gyerekek a
természettől? Mennyire jut nekik és nekünk, felnőtteknek idő és lehetőség a nagyító üvegén át ismerkedni az élővilággal? Tartalmunk összeállításakor a természet, az állatok, a kézművesség, a nyári
élmények és a pihenés egyaránt szerepet kapott. Mivel hamarosan itt a vakáció, jó lenne, ha a gyerekek
minél többet a szabadban lehetnének. A gyakorlás, a különóra nem várhatna szeptemberig? Engedjük
őket felfedezni, hallgatni a természet csendjét és hangját. Nekünk sem esik jól, ha szabadság alatt
fél szemmel a munkánkra kell figyelni. A szünidőben hadd legyen hát a diákok számára a pihenésé,
a töltődésé a főszerep! Mint a gyermekláncfű pihéit, hadd fújják el a tanév összes nyűgjét és baját!
Tartsunk ebben velük, vegyük elő közösen a nagyítót! És persze alkalmanként csapjunk a hónunk alá
egy jó könyvet vagy egy magazint (például a Családinfót)!
Kellemes olvasást, pihentető nyarat!

Virág Henrietta, szerkesztő
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TAKARÉKUNKNÁL IGÉNYBE
VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI
ÜGYFELEKNEK:

www.patriatakarek.hu

MEGTAKARÍTÁS, BEFEKTETÉS

BETÉTELHELYEZÉS

SZÉFSZOLGÁLTATÁS

VALUTA VÁLTÁS

www.facebook.com/
patriatakarek/

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁG
LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI FORNIT- ÉS DEVIZA SZÁMLAVEZETÉS
LAKOSSÁGI HITELEK - FOLYÓSZÁMLA HITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN, LAKÁSCÉLÚ
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nyári KÖNYVajánló
Kicsiknek:
Felnőtteknek:

3-5-8 perces mesék sorozat

• Jojo Moyes: Mióta megszerettelek • Rachael Lippincott: Két lépés távolság
• Milly Johnson: Napsütés a vadvirág kunyhó fölött
• Sofia Lundberg: A kérdőjel egy fél szív
• Az év legjobb Sci-Fi novellái 2019 • Kötter Tamás: Nem kijárat

• Fésüs Éva: Minibocs
Már megint csúfolták! És nem
is akárhogyan. Valamelyikük
kitalált egy dalt, azt énekelték,
de úgy, hogy zengett tőle az
egész Körös-körül Erdő: Hajlik
a fűszál, pici maci sétál! Törpeszuper dörmögő, elkerülte
az eső, hihihi, hahaha, mint a
mákszem, akkora! ...
Fésüs Éva mesekönyve, Bátki László rajzaival.

Nagyobbaknak:
• Tonke Dragt: Levél a királynak
• Balázsy Panna: Csini

Kirándulóknak:
• Magyarország túraútvonalai - Váraink
nyomában
A Magyarország túraútvonalai sorozat e
kötetéből átfogó képet kaphatunk hazánk
várairól, és az azokat körbeölelő tágabb
környezetről.
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Könyvfészek

VARRÓ DÁNIEL:
Csütörtök, a kisördög
A három ördögfióka
– Bezzeg, Csütörtök és
a legkisebb, Sáti – soha
nem unatkozik. Náluk
aztán igazán zajlik az
élet. Szegény mamájuk,
Anyubanya éppen a
morzsákra gyűlő rágcsálókkal birkózik, elküldi hát Csütörtököt
az ördöngös molnárért, hogy közösen próbálják elűzni a kártevőket. A második történetben az esti mese közben Csütörtök
észreveszi, már alig látja a könyv lapjait, olyan sötét lett. A
házból kiszökve meglátja Mirkót, a kis markolábot, aki épp
felfalja a Holdat…
Varró Dániel vadonatúj verses meséit nehéz „valakinek”, valamilyen korosztálynak ajánlani, mert ugyan a gyerekeknek szól,
de az egész család; szülők, nagyszülők és dédszülők is hamar
megkedvelik a legújabb mesehőst: a cserfes Csütörtököt.
„Anyubanya eközben türelmesen tárgyal
Sátival, a legkisebbik ördögfiókával.
– Nem, Sátika – mondja neki –,
nem addig van már a’!
Nem ragaszthatsz hűtőmágnest
anyád vasorrára!”

Az ajánlót összeállította: Pap Zoltán

MARVEL: Amiről tudnod kell és tudni érdemes
„Mjölnirnek számtalan változata létezik
az alternatív valóságokban. Az 12354-es
Föld Mjölnirjéhez méltatlannak kell lenni,
hogy valaki felemelhesse, a 10190-es Föld
pörölye pedig tüskés, és szinte mindenkinek jut egy!”
Az Amiről tudnod kell és tudni érdemes
izgalmas és kevésbé közismert tényeket
vonultat fel a Marvel képregénysorozatok
több évtizedes történetéből. Hány színvariációja létezik Hulknak, mitől olyan
különleges Csodakapitány macskája, és
miként tett szert egy béka Thor mitikus
erejére? Ebből a csodás, képregények
stílusát idéző könyvből megtudhatod!

STAR WARS: Galaktikus kalandok
„Még valaki kellett a küldetéshez: Lando régi barátja, Korin, aki korábban
egy fontos egyetem professzora volt. Nos, a barát talán nem a legmegfelelőbb
kifejezés.
– Semmit sem mondhatsz, amivel rávehetnél, hogy egy olyan alakkal
dolgozzam együtt, mint te – mondta Korin, miközben sugárvetőt fogott
Landóra és Lobotra.
Lando azért mesélt a melóról.”
A könyv a Baljós árnyaktól Az utolsó jedikig tizennyolc összegyűjtött, eddig
ismeretlen történettel mutatja be a messzi-messzi galaxis sokszínű világát!

FIALA BORCSA: Balatoni nyomozás
Egy régi faládikóban rejtőző térkép… Egy titkosírással írt üzenet… Egy tetovált nagymama, aki kiszuperált cirkuszi
kocsival járja a Balaton-felvidéket…
Ki ne vágyna egy duplán rejtélyes nyárra?
Krisztinek és Hubának különféle kódokat és találós kérdéseket kell megfejtenie, hogy rábukkanjon a kincsre. De
eközben egy valódi bűnszövetkezet is dolgozik a Balaton-partján: pénztárcák és ékszerek tűnnek el mindenhonnan…
Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út végén? És sikerül-e közben leleplezniük a tolvajokat is?
Bejárják többek közt Révfülöpöt, a Folly Arborétumot és Hegyestűt, megkeresik a mindszentkállai titkos lépcsőt és
bekukkantanak Csobánc várába is. Érdemes csatlakozni hozzájuk!
HIRDETÉS

HIRDETÉS
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MARÉK
VERONIKA

Fotó: Kaunitz Miklós

Egyszerű és egyszerűen imádni való figurák születnek rajzaiból. Arcukon kifejező
a tekintet, már-már nem is kellene hozzájuk szöveg. Persze nagyon is kellenek
az alaposan átgondolt, szinte kivétel nélkül valamilyen feszültség köré épülő történetek.
Minden Marék Veronika mesében ott van valami hétköznapi csoda.
A József Attila-díjas író és grafikussal a kecskeméti Pagony
megnyitóján Vágsélei Csilla Sára és Virág Henrietta beszélgetett.
8.
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• Boribon és Annipanni 1970-ben született. A sorozat legifjabb kötete
tavaly jelent meg. Generációk adták és adják kézről kézre ezeket
a könyveket. Hogyan indult a már lassan öt évtizede bővülő mackós
sorozat? Már az első rész közben gondoltak a folytatásra?
Amikor a ’60-as években megszülettek a fiaim, ráébredtem, hogy nagyon
nehéz nekik könyvet találni. Ma ez hihetetlennek hangzik, de akkoriban
vagy mesekönyvek voltak, vagy képeskönyvek. Arra gondoltam, hogy
egyszerű kis mesék kellenének, amelyekhez rajzolhatnék képeket.
Megszületett Boribon és Annipanni. Az akkori, Minerva nevű kiadótól
szóltak, hogy gyerünk, csináld, kell a folytatás. Mindig ráírtuk az előző
rész hátuljára, hogy mi lesz a következő. Az ötödiknél jártunk, amikor
elkészült a Boribon és a hét lufi, ezen beígért kötetként az Annipanni
énekel szerepelt. De én úgy éreztem akkor, hogy a hét lufis rész annyira
jól sikerült, hogy ilyen jót még egyet képtelen leszek kitalálni. Ez nagy
„égés” volt az életemben, mert Annipanni azóta sem énekel.
• De Boribon focizik, kirándul, van házikója, tojást is fest…
Igen, mindent csinál, csak Annipanni soha nem énekel. A kétezres évektől a
Pagony kiadásában újra jelentek meg Boribon kötetek, ma tizenötnél tartunk.
• Régóta bennünk a kíváncsiság, Annipanni kije Boribonnak?
Hát ezen nagyon sokat szoktunk nevetni. Nem tudjuk. Vagy az anyukája,
vagy a nővérkéje, vagy egy barátja. A lényeg, hogy
ők együtt vannak. Akármilyen kapcsolatuk is van,
mindenképp egy nagyobb és egy kisebb lény viszonya
az, amit nem kell feszegetni, magyarázni szerintem.
• Gesztenyebaba, mackó, nyuszi, oroszlán, kavicsot
gyűjtő gyerekek, nem a valóságtól elrugaszkodó,
és kérdés nélkül szerethető figurák repítik a mese
világába a gyerekeket. Egyszerűnek tűnnek, mégis
valami megmagyarázhatatlan csoda van bennük.
Szerintem ez rajtam kívül áll, és bizony ez nagy
titok. Próbáltam már sokszor másféléket rajzolni,
nem sikerültek. Akármit csinálok, én ezeket
a kerekfejű gyerekeket rajzolom, és el kell fogadnom,
hogy ezek sikeresek. Úgy látszik, hogy megfelelnek annak a mondanivalónak is, amit próbálok továbbadni. Nekem nagyon fontos az arckifejezés, a
tekintet, tehát hogy az érzelmek pontosan legyenek ábrázolva.
• A saját karakterei közül melyik a legkedvesebb Önnek?
A Csúnya kislányt különösen szeretem. Nekem is nagy megváltás volt az
a mese, mert én is igen csúnyának képzeltem magam. És egy lány életében
az nagyon szép pillanat, amikor rádöbben, hogy nem is olyan csúnya.
• Akkor a Csúnya kislány lehet épp Marék Veronika maga?
Igen. Nagyon kedves nekem ez a történet és a rajzok is benne. Nagyon
jó az a sündisznó a borzas fekete tüskéivel, amelyik hasonlít a kislány
hajához. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a mesét, és a többit is. Az igazság
az, hogy mindegyik a szívemből jött. A Laci és az oroszlánból a kis
oroszlán vagy Laci, Boribon, Annipanni, a Kockásfülű nyúl. Mindegyiket
szeretem, azért csináltam meg.

• Gyermekei hogyan viszonyultak kiskorukban és később Anyukájuk
meséihez?
Ez nagyon érdekesen alakult. Nálunk nem volt a saját meséimnek kultusza.
Ők nem tudták, hogy én mit csinálok. A könyveim be voltak rakva a mesekönyvek közé a polcra. Persze nagyon boldog voltam, ha egy-egy este az
én mesekönyvemet vették elő. Nem volt mögötte a tudat, hogy ezt az anyu
csinálta, a könyvem számukra csak egy volt a sok közül. Amikor nagyobbak
lettek, és már tudták, akkor kritikusan viszonyultak hozzám. Megmondták,
ha valami jó, de azt is, ha úgy gondolták, hogy „anyu, ez hülyeség”.
• A tavaszi lapszámunkban Berg Judittal készítettünk interjút. Judit
idézett nekünk Öntől egy mondatot, amelyért ő végtelenül hálás volt,
amikor úgy érezte, képtelen egyensúlyozni az anyai szerep és az írói
munkája között: "Juditka, a család nem egyeztethető össze az alkotó
munkával." Ön hogy élte meg azt az időszakot, amikor gyerekei intenzíven igényelték a figyelmét?
Kerestem egy pótnagymamát. Amikor sürgős munka volt, és a két
gyerekkel nem tudtam foglalkozni, akkor őt hívtam. Alkalmanként eljött
hozzánk néhány órára, elvitte a kicsiket a játszótérre, mesélt nekik, én
pedig az idő alatt tudtam dolgozni. Az a véleményem, hogy minden alkotó
anyának szüksége van arra, hogy valaki besegítsen neki. Az nem lehet,
hogy teljesen egészében a gyerekeknek szentelje magát, mert akkor
a munka nem tud összejönni. Úgyhogy segítséget
kell kérni, és el is kell tudni fogadni, különben az
ember megbolondul.
• Bejöttünk az új könyvesboltba, és szó szerint
plafonig érnek a gyermekkönyvek. Hogyan
válassza ki a mai szülő azt, ami valóban jó?
Van egy rossz hírem: a szülőknek bele kell nézni
a könyvekbe, és el kell olvasniuk azokat. Ha jó
könyvet akarnak a gyerek kezébe adni, akkor ezt
meg kell tenni, mert sajnos nem csak jó könyvek
készülnek. Például valaki hozott a gyerekeimnek
egy olyat, amely arról szólt, hogy ha elmész kirándulni, és uzsonnázol, akkor jönnek a hangyák,
és rád másznak. Mindez nagy fekete hangya rajzokkal. Ennél nagyobb
reklámot a kirándulás örömeinek el sem tudtam volna képzelni.
• A pályája során nagyon sokszor találkozott kis olvasóival. A mostani
megnyitó is egy ilyen alkalom. Rengeteg gyereket hoztak el. Miközben
Ön rajzolt, körbeállták, amikor mutatta nekik az oroszlánt, ők rögtön
mutatták hozzá a könyvet, amelyben szerepel a figura. Mit gondol,
valóban annyira mások a mai gyerekek, mint ahogy mondják?
Szerintem nem. Nyilván nyugtalanabbak, mert hajszoltabb világban élnek,
de azért a komoly dolgokra ők is odafigyelnek. Semmi olyat nem látok,
hogy ez a mostani valamilyen szörnyű generáció lenne. Ugyanolyan jó fej
emberek lesznek majd belőlük, mint a korábbiakból.

• A társasjátékok mekkora teret kapnak/kaptak az Ön életében? Az
alkotáson túl szeret társasozni? Az Ön által készített Állatóvoda sokunk
meghatározó ovis játéka volt.
Annak idején a velem egyidős unokatestvéremmel rengeteget játszottunk,
• Hogyan születik egy Marék Veronika mese? Előbb a rajz, majd a szöveg, és találtunk is ki játékokat. Ez végigkísérte az egész életünket.
vagy fordítva?
Az egyik fiam szenvedélyes társasjátékos és az ő gyerekei is azok. Most,
Egyszerre születik. Rajzolok, firkálok egy papíron, amire kis mondahogy reneszánszukat élik a társasok, és a Pagony is foglalkozik velük,
tokat és olyan indulatszavakat írok, mint például a „jaj nekem”. Aztán
a könyvek mellett társasjátékaim is megjelennek. Nagyon szeretem
egyszerre csak elkezd összeállni, mint a mozaik, és születik belőle egy
a társasjátékokat. Olyan velük játszani, mintha játékostársaimmal egy
mese. Csak kellő türelem és odafigyelés kell hozzá.
külön kicsi életet élnék át.
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Kőszegi Ákos

„A színész színpad nélkül
nem teljes színész”
A filmekben világsztárok száján keresztül a hangjával varázsolja
el a nézőket. A színpadon már minden rezdülésében láthatjuk a
karaktert, még ha testi-lelki fájdalmak árán is kell előhoznia azt.
Kőszegi Ákossal, a kecskeméti Katona József Színház
Jászai Mari-díjas színművészével Vágsélei Csilla Sára beszélgetett.

Az ügynök halála című darabban.
Fotó: Walter Péter

• A király beszéde volt az első bemutatója a 2018/19-es évadban. Az
Oscar-díjas film mennyire hatott a színészi játékra?
Óhatatlan az összehasonlítás. Természetesen nekem is megvolt a filmélményem, egy változatban én szinkronizáltam Colin Firth-öt. Ez a nagyon
jó bulvárdarab negyven helyszínből áll, ami megjeleníthetetlen színpadon.
A rendező jól alkalmazta a színpadi technikát, hogy elkülönüljenek
a jelenetek. Emlékeztem a Geoffrey Rush-ra, aki Lionelt játszotta, de
inkább a darab szövegéből kiindulva próbáltam megalkotni egy újabb
figurát. Úgy érzem jól ment, mert nagy sikere volt a darabnak.
• A darabban a király sikere a beszédtanár sikere is. Ám ott van Lionel
személyes kudarca: színész szeretett volna lenni, ami nem sikerült neki.
Milyen élményekhez nyúlt ennek a küzdelemnek az eljátszásáért?
Konkrétumot nem igazán említenék, inkább azt fogalmaznám meg,
hogy a kudarcélmény előbb-utóbb mindenkit elér, és nagyon nehéz
feldolgozni. Bizonyos derűvel, korral és világlátással mégis túl lehet
lendülni rajta. Rossz érzés, ha az ember nem azt csinálja, amit szeretne,
de aztán mégis megtalálja magát egy másik közegben, amiben viszont
rendkívül sikeres. Lionel is korát megelőzően produkált a beszédterapeuta szakmában. Ennek a kettőssége teszi színessé a karaktert. Ő azt
gondolja, hogy sikertelen miközben egy nagyon sikeres ember.
• Az ügynök halála c. dráma igen mély darab. Több idősíkban játszódik és
a szövegkönyv is hosszú. Feltételezem hatalmas erőt igényelt a szerep.
Ez egy rendkívüli teljesítményt igénylő darab és szerep. Elképesztő
koncentrációt, agyi munkát, beszédtechnikát, lelket igényel. Egy
olyan mély tartományt, amit nem mindenki tud kihozni magából. Azt
gondolom, hogy ebbe egy több évtizede a pályán lévő színész bele tudja
sűríteni a saját életéből az összes fájdalmát, kínját, baját. Ez egy olyan
szenvedéstörténet, ami rendkívüli módon megviseli a művészt. Napokig
fizikai fájdalmaim és lelki tusáim voltak, mert egyszerűen nem ment ki
belőlem. Megmondom őszintén, a próbafolyamat alatt elgondolkoztam

10.

Családinfó Magazin | 2019. nyár

azon, hogy visszaadom. Láttam előre, hogy mibe fog ez nekem kerülni,
és nem voltam benne biztos, hogy én ezt akarom. Aztán amikor már
magabiztosabb lettem, és könnyebben törtek elő belőlem az érzelmek,
akkor átadtam magam a szerepnek testileg-lelkileg. Nagyon nehéz és
fájdalmas volt Willy Loman szerepét játszani. Rengeteg réteget szed fel az
ember lelkéből.
• Ráadásul januárban négyszer is játszották egymás után 2-3 nap különbséggel. Az utóbbi két hónapban már csak 1-2 előadás volt havonta.
Nem is tudja az ember mindennap ezt az utat megjárni. Azt a
mélységet, amit ez a szerep igényel, egy színész nem tudja állandóan
hozni. Ez egy állapot, ami nem mindig van. Szoktam is mondani, ha jól
sikerül egy előadás, hogy ránk mosolygott az Isten, mert ma hagyta,
hogy előjöjjenek belőlem azok a mélységek, amik szükségeltetnek.
Érdekes... egyszerre fáj, hogy nem játsszuk tovább, és jött egy hatalmas
megkönnyebbülés is.
• Az És már senki sem c. darabban tíz főszereplő van. Gondolom itt egy
picit könnyebb volt a helyzet.
Rendkívül örültem neki, hogy ennyi főszereplő van. Az ügynök halála,
olyan, mintha három színdarabot játszanék egyszerre. Boldog voltam,
hogy nem fog olyan agyi munkát igényelni ez a szerep. Nagyon
élvezzük, szeretjük játszani, és különösen jó érzés megtapasztalni
a nézők kíváncsiságát.
• Leginkább prózai színészként láthattuk, de az utóbbi években olyan
zenés darabok is megtalálták, mint a Csárdáskirálynő. Hogy érzi magát
operettszerepben?
Ha valaki az gondolja, hogy nekem ezt el kell játszani, én nem állok
ellen. A sok érfelvágós darab után az ember néha vágyik arra, hogy egy
kicsit könnyedebbnek tűnő műfajba kóstoljon bele. Én pontosan tudom,
hogy az ének- és tánctudásom csekélyebb, mint tanult társaimé. Azonban

HIRDETÉSEK
nagyon élvezem, ugyanazt érzem, mint a kriminél. A csillogás, amit látok
a nézők szemében, megkönnyíti a munkát. Mérhetetlen nagy közönség
és szakmai siker volt itt Kecskeméten a Csárdáskirálynő, ötvenszer
játszottuk el. Én magam is meglepődtem, hogy ez nekem milyen jól áll,
és nagyon élveztem. Természetesen az első előadások még félelemmel
teliek voltak, mert tartottam az énekléstől, de aztán egyre magabiztosabb
lettem. Azt azért tudni kell, hogy nagyon nehéz műfaj az operett.
• Pesten él, szinkronizál (többek között Tom Hanks, Russel Crowe
magyar hangja), forgat. Kecskeméten meg itt a színpad már tizenhat éve.
Rengeteg időt elvesz az utazás. Hogy lehet ezt ilyen jól bírni?
Úgy, hogy az elején klónoztattam magam három példányban. A kedvenc
mondásom József Attilai sorai: „Nem fog a macska egyszerre kint s bent
egeret”, én azért megpróbáltam. Időnként egyik, másik megsínyli
a kettősséget. De bármelyiket is csinálom, a maximumot akarom nyújtani,
mert pontosan tudom, hogy milyen felelősség az egy színésznek,
hogy nézik. A néző a legjobbat szeretné látni. Nem engedhetem meg
magamnak, hogy alább adjam.
• Mennyire követi szinkronszerepei sorsát filmben, sorozatban?
Természetesen belenézek időnként, hogy tudjam milyen a hangzása. Ezt
nemcsak a tévében teszem meg, hanem a stúdióban is már ellenőrzöm
magam. Néha megnézek azért is egy-egy epizódot, hogy kikapcsoljon, de
leginkább szakmaiságból követem a filmeket.
• Nem egyszer futottam bele olyan dokumentum vagy természetfilmbe,
amelyet Ön narrált. Marad meg ezekből lexikai tudás?
Érdekes dolog, mert azt hiszi az ember, hogy ebből nagyon sok
megmarad, de egyszer csak azon kaptam magam, hogy el akartam
mesélni, hogy milyen érdekes filmet narráltam a Földről, és rájöttem,
hogy nagyon felületesen emlékszem rá. Utána törekedtem arra, hogy
megnézzem tévében. Van, amiből elég sok megmarad, vannak olyan
területek, amelyekhez kevésbé konyítok, azok kevésbé, de rengeteg
rakódik az emberre akaratlanul is.
• Színpad, szinkron, film. Melyik a szíve csücske?
Az embernek van három gyereke, melyiket szereti jobban? Én mindig
arra törekszem, hogy azt szeressem a legjobban, amelyiket éppen
csinálom, azonban szerintem a színész színpad nélkül nem teljes színész.
Az, hogy egyre több filmben, sorozatban dolgozhattam, nagy öröm.
A szinkront nehéz elsajátítani. Ahhoz, hogy jól csinálja az ember, évek
kellenek. Hosszú idő után kezd örömmé válni. Amikor többet forgattam,
és kimaradt egy ideig a szinkron, a visszatérés után egy kicsit felületesebben kezdtem neki. Én magam észrevettem, és mondtam, hogy állj! Ezt
valaki hallgatja, nem lehet vele kitolni. Nagyon hamar leállítottam magam,
és a mai napig a lehető legnagyobb minőségben és odaadással igyekszem
szinkronizálni.
• Milyen a kecskeméti közönség, és miben láthatják a következő évadban?
Mérhetetlen nagy szeretet kaptam ettől a várostól, és ez egy-két év alatt
fejlődött ki bennük, ami nagyon megkönnyítette a létezésemet
a színpadon. Jó érzés látni a csillogó szemeket, amikor megyek az utcán.
Nyilván ez abból alakult ki, hogy valami értékeset tettem le az asztalukra, amiért minden évben kőkeményen megküzdök. Jövő évben játszom
Schwajda György Ballada a 301-es parcella bolondjáról c. darabjában, majd
László Miklós Illatszertárában láthatnak, amelyet a Mohácsi testvérek
rendeznek. Egyszer már játszottam ebben a darabban, most Sípos urat
fogom alakítani. Szilveszteri premierje lesz az Illatszertárnak. Biztos
vagyok benne, hogy örömére fog szolgálni a nézőknek.

Dolgozz nálunk!
Nemcsak nézőként vár
a kecskeméti színház, hanem:

•fodrászként
•díszítőként
•kellékesként!
Dolgozz velünk, hogy
együtt hozzuk létre a csodát!
Jelentkezés:
Kis Balázs (műszaki vezető)
e-mail: muszaki@kecskemetikatona.hu
tel.: 06/20-220-1220
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Doromb. Bár csak egy egyszerű
vasdarabnak tűnik, ám sokszínű
hangszer, igen nagy kreativitást igényel.
Ősi, mégis futurisztikus a hangja. Szilágyi
Áron, a Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője
nemzetközileg elismert művésze a hangszernek.

Dorombbal a világ körül
• Igen inspiráló közegbe születtél. Rengeteg művész fordult meg
nálatok, édesapád pedig dorombkészítő. Mi az első emléked a
dorombról?
Valóban a szüleim roppant szorgalmas, nyitott, művelt és újító emberek.
Édesapám a születésemmel egyidőben kezdett el dorombot készíteni.
Tisztán emlékszem arra, amikor egészen pici koromban, az egykori
házunk műhelyében ülök az asztalon, és Apu reszeli a dorombot.

•K
 iknek ajánlanád a dorombot, mint hangszert?
Azoknak ajánlom, akik mindig szerettek volna valamilyen hangszeren
játszani, de soha nem kezdték el, de megvan bennük a vágy, és zenei antitalentumnak gondolják magukat. Akik szeretnének egy egyszerű, ősi
hangszeren játszani. Gyors sikerélményt fog adni. Minden hangszeren
van egy szint, ami fölé lépni csak sok gyakorlással lehet, de ahhoz, hogy jól
érezd magad, és másokkal együtt játszhass, a doromb ideális.

• Szerte a világban játszottál már szólóban és zenekarral is,
a Zoorddal. Hogyan mutatkozik meg a zenétekben az utazásaitok
hatása?
1998-ban volt az első fellépésem egy külföldi fesztiválon. Hatalmas élmény
volt olyan emberekkel találkozni, akik tapasztaltabbak, rengeteget utaztak.
Nem a földrajzi távolság az, ami érdekes és feltölti az embert, hanem az
emberekkel való találkozás, az inspiratív beszélgetések, közös zenélések.
Olyan sokszínű a világ, és annyira jó megismerni! Ez az apró kis vasdarab
kifejezetten jó eszköz arra, hogy nagyon messzire eljuss. Az öncélú utazást
én sohasem szerettem. Mindig legyen valami, amire kíváncsi vagy! Minket
már előzetesen inspirál az utazás ténye, és előtte születnek a dalok. Hívtak
minket pár éve egy elektronikus trance fesztiválra Izraelbe. Mi mégis csak
más zenét játszunk, ezért írtunk rá egy dalt, Teremtés címmel. Nagy
élmény volt, hogy a bibliai eseményektől nem messze játszottuk, és több
száz izraeli fiatal, bár nem értette a szöveget, teljesen átélte a zenénket.
Motivál, hogy újat alkossunk ezekre az eseményekre.

• A Zoord koncerteken előjön belőled egyfajta mesélő szerep...
A Zoord számok nagy része instrumentális, nincs benne ének, ezért
fontos, hogy valami történetet fűzzünk a koncert köré. Ez lehet egy
érdekes sztori egy dalhoz, vagy egy képzeletbeli utazás folyamata is. Az
embereknek picit vezetni kell a képzeletét, hiszen a színpadon mindenki
a varázslatot várja. Történjen valami olyan, ami máshol nem, és ezt mi egy
zsigeri képzeletbeli utazással próbáljuk elérni.

• A Zoord-ban a moldvai csángó népzenei alapokra építkeztek, a szólóalbumod, azonban nagyon modern, mintha nem is hangszer szólna...
Engem mindig az érdekelt, hogy ezen az ősi hangszeren hogyan lehet
modern dolgokat játszani. Sohasem voltam népzenész. Nagyon szeretem
a magyar népzenét, és inspirál, de leginkább az új utak izgatnak. Mindig
érdekelt, hogy hogyan lehet olyan hangzást kialakítani, mintha nem is
akusztikus hangszerből jönne. Ez is jó módja annak, hogy elérjünk olyan
embereket, akik nem érdeklődnek a népzene iránt. A doromb hangzásával könnyen lehet azonosulni. A közönségünk elsősorban fiatalokból áll,
legtöbbjük érdeklődik a világ- vagy az elektronikus zene iránt. A középkorúak az ősi gyökereket keresik a zenénkben. Pár nappal ezelőtt egy
nyugdíjas csoportnak tartottunk sikeres koncertet. Mindenkit megszólít
ez a zene, mert egyből a gerincvelőre hat, elindít egy energiaáramlást.
Számomra ez a lényege a zenének: valami nagyon zsigerit megfogni.
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• A Hangszergyűjtemény tárlatvezetései alkalmával is lehetőséged van
mesélni. Milyen érzés vezetni a gyűjteményt?
Nagyon sokáig vártam erre a lehetőségre. Nem tudok elképzelni jobb
munkahelyet. Ugyan nem lottózok, de ha nyernék, akkor is itt maradnék,
mert ez az én világom. Ez egy kemény csapatmunka, nagyszerű kollégákkal. Nálunk az a legfontosabb, hogy a látogató felszabadultan töltse
az idejét. Itt nem működnek a konvenciók: leveheti a cipőjét, leülhet
a párnára gitározni. Ha még életében nem fogott hangszert, bátorítjuk, és
szeretettel fordulunk hozzá. A gyűjtemény nem a hangszerekről, hanem
az emberekről szól!
• Nem egy általad szervezett programon láttam már a gyermekeidet, akik
pont olyan nyitottnak tűnnek, mint te. Mit szeretnél átadni nekik?
Ezt összefoglalni nagyon nehéz. Vannak alapvető keresztény értékek,
amelyeket jó továbbadni: a szeretet, mások elfogadása, előítéletmentesség. Fontos, hogy nyitottak legyenek mások gondolataira,
könnyen tudjanak problémát megoldani. Ezt persze direktbe nem
szokás mondani, a példamutatás ennek az egyik eszköze. Nagyon sok
időt töltök a gyerekeimmel. Hálás vagyok, hogy a munkám megengedi,
hogy a részesei lehessenek. Szerintem a szeretet és a figyelem elég
üzemanyag kell, hogy legyen nekik.
Vágsélei Csilla Sára

„A JÁTÉK egy kis
mikrokozmosz”

Megújult a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely.
Ennek apropóján fejtegettük Kalmár Ágnessel, az intézmény vezetőjével a majd 40 éves gyűjtemény múltját, jelenét, jövőjét és azt, hogy
hogyan is érdemes egy múzeumnak megszólítani a mai gyermekeket.
Írta: Vágsélei Csilla Sára
Idén januárban adták át a korszerűsített és
tartalmában is megújuló állandó kiállítást
a Szórakaténuszban. A 70.000 darabos játékmúzeumi gyűjteményből így már 6000 tárgy tekinthető meg. Kalmár Ágnes, a múzeum vezetője
elmondta, hogy a felújítás alkalmával törekedtek arra, hogy a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas
Kerényi József által tervezett épület jellegzetességei megmaradjanak, a funkciói pedig még
inkább kihasználhatóak legyenek. Így eshetett
meg, hogy végre a honfoglaló magyarok jurtája
által ihletett körgaléria is az állandó kiállítás
terévé vált. Térben és tartalomban ez köti össze
a múzeum tárgyait a kézműves foglalkozásokkal. „Minden intézmény változik, önmagát
is módosítja, és fejlődik. Izgalmas végigkövetni
ezt, ami a Szórakaténusz esetében 37 évet jelent.
Anno hatalmas mérföldkő volt, hogy '81-ben
végre létesült egy játékok gyűjtésére szakosodott múzeum. Akkoriban az 1920-as éveknél
későbbi tárgy nem kerülhetett a polcra. Ma már
az 1780-as évektől egészen az 1980-as évekig
nyúlik a gyűjtemény repertoárja. Nemcsak
a látogatók, hanem a gyűjtők érdeklődési köre is
változik”- mondja Kalmár Ágnes.

MÚZEUM ÉS A GYEREKEK
Egy állandó kiállításnak évekig helyt kell állnia,
ezért több szempontot figyelembe kellett venni
a felújítás során. „Minden játékot próbálunk
műtárgyként bemutatni, a vonásait kiemelni.
A mai gyermekeket, azonban hatalmas információáradat éri, és ezek mellett másképp is
szemlélik a tárgyakat. Az unokáimat is csodá-

lattal nézem, hogy mi mindent tudnak már.
Sokszor elgondolkodtam, hogy tudunk nekik újat
nyújtani, mivel foghatjuk meg őket. Abban biztos
voltam, hogy nélkülözhetetlenek az interaktív
elemek. Mozgásnak, változásnak kell történnie
a kiállítótérben, és élményszerűvé kell tenni
a tárlatot”- hívja fel a figyelmet Kalmár Ágnes.
Így döntöttek amellett, hogy bizonyos tárgyak
mozgásérzékelő hatására megmozduljanak, vagy
a litofán képecskék megmutassák magukat teljes
mivoltukban. Digitális elemeket is elhelyeztek
a kiállításon, amelyek bővítik a lehetőségeket és
a kiállított dokumentumok tárházát a képernyőn.
A Rodolfo gyűjtemény és a körgaléria vetítésekkel lett színesebb. „Sok kisgyermek nálunk
fogalmazza meg talán először, hogy múzeumban
lenni jó. Mi határozzuk meg az első ilyen jellegű
élményét, ami megalapozza a későbbi hozzáállását a kultúrához. Ezért fontosnak tartom, hogy
az emberek rájöjjenek, hogy a múzeum nem
egy tőlünk távol álló dolog. A tárlatvezetéseim
alatt szeretem elmesélni a gyűjtés történeteit,
amelyből kiderül, hogy ezek a tárgyak és sztorik
mindannyiunknak ismerősek, közeliek lehetnek.
Szeretik is hallgatni a kicsik, hogy egy-egy
hajdani gyerek hogyan kapta meg azt a játékot,
amit ő most a vitrinben lát. Ekkor tudatosul
bennük, hogy ez róluk szól, és tudják ezeket
a történeteket a saját játékaikhoz és életükhöz
kötni. A játék egy kis mikrokozmosz, szinte
minden megtalálható bennük, ami a felnőttek
életében is. Nemcsak a tárgyak, hanem azok a
gondolatok is, amelyek fontosak egy-egy emberi
kor számára. A különböző gyerekkönyvek

és a társasjátékokban kitűzött célok sokszor
megegyeznek egy-egy kor eszményével. Jó, ha
a gyerekek megismerkednek a különböző korok
játékaival, mert általuk felfedezhetik a történelmet
is”- fejti ki Kalmár Ágnes.

ALKOTNI JÓ
Az alkotás lehetősége már a kezdetektől alappillére volt az intézménynek, így már az első évben
játékkészítő kézműves műhelyként is funkcionált
a játékmúzeum. „Dr. Bánszky Pál művészettörténész ötlete volt, hogy a gyerekek maguk is elkészíthessék játékaikat, így a kézműves foglalkozások a mai napig szerves részét képezik
a Szórakaténusznak”- tájékoztat minket Ágnes.
A műhely a nyári időszakban keddtől szombatig
várja a gyermekeket. Egy hét, egy téma. A pedagógusok rugalmasak, így akár 3 és 15 éves
gyermek is részt vehet. Több korosztály számára
tudnak érdekeset nyújtani. Az egy hét alatt akár
egy bonyolultabb tárgy elkészítése is lehetséges.
Nemezelés, batikolás, fajáték készítés is van
a repertoárban, ami számos esetben kapcsolódik
a kiállítás tárgyaihoz. Június 22-én, a Múzeumok
Éjszakáján a japán játékgyűjteményé lesz a
főszerep: japán játékkészítés és előadás a daruma
babáról. Iskolaidőszakban a szombat az alkotásé
a nyitott műhelyekben. 1989 óta töretlen sikerrel
működik a nyár kivételével, kéthetente az Aprók
tánca. Élő népzene mellett jeles napokat idéznek
fel a foglalkozásvezetők, akik a néptánc kezdeti
lépéseit is megtanítják a kicsiknek. Havonta
egyszer pedig társasjátéknapot tartanak, ahol
nem csak a legkisebbek özönlik el a körtermet.
Családinfó Magazin | 2019. nyár
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„KERT VÉGÉBEN
GYÚRTAM A SARAT”

Ujjai között szinte ellenállás nélkül formálódik az agyag a fazekaskorongon. Miközben felteszem az első
kérdést, már egy bögreformát ölel sáros tenyerével. Ungváriné Csontos Adrienn,
kerámiakészítővel gyerekkorról, gyerekekről és agyaggal való kapcsolatról beszélgettünk.
Írta: VIRÁG HENRIETTA
• Sokáig tudnám szótlanul nézni azt, ahogy
a rádobott massza alakot ölt a korongon, de
abból nem lesz újságcikk, inkább kérdezek.
Miként találkoztál elsőnek az agyaggal?
Gyerekkoromban egy csolnoki tanya volt az
otthonunk. A kert végében agyagos volt a talaj,
és én ott kezdtem el gyúrni a sarat. Anyuék
megengedték, hogy ami elkészült belőle,
az a nappaliban száradhasson a többi lakásdísz
között. Ez volt az első találkozás, majd
a gimnázium mellett beiratkoztam egy kétéves
kerámiakészítő tanfolyamra, ami ugyan érettségire épült, mégis megengedték, hogy párhuzamosan végezzem a kettőt. Így egyszerre
kaptam meg az érettségi bizonyítványomat,
és tettem le a keramikus vizsgát. Akkor még
nem voltak meg a tárgyi feltételeim az önálló
alkotáshoz, és azt sem tudtam kihez forduljak
tanácsért, honnan szerezhetném be az alapanyagokat. Apukám próbálkozott egy saját építésű
koronggal, és téglából épített egy fatüzelésű
kemencét, de egyik sem lett az igazi. Majd úgy
hozta az élet, hogy virágkötő lettem, és húsz
évre elszakadtam a kerámiakészítés világától.
• Ehhez képest most itt ülünk a saját műhelyedben. Hogyan találtál vissza hozzá?
Mindig szerettem a kézműves vásárokon nézni
a tárgyak formáját. Közben éreztem azt is,
hogy valami nyugtalanít, valami hiányzik az
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életemből. Végül egy este, lefekvéskor arról
ábrándoztam, hogy fogom a nedves agyagot
a kezemben, szinte éreztem, ahogy alakot ölt
a markomban. Mondtam a férjemnek, hogy
muszáj venni egy fazekaskorongot. Sikerült.
Építkezve abból, ami az emlékeimben élt és
abból, amit az a pásztói fazekas mondott, akitől
a korongot vásároltuk, újrakezdtem. Akkor még
a kisszobában, majd a konyhában készültek
a tárgyak. Két éve van meg a saját műhelyem, és
egy éve indítottam el a vállalkozásom. Mára
a hobbim a munkám lett.
• De nem az öncélú művészkedésnek élsz.
Az eladásra, rendelésre készített kerámiák
mellett, amit lehet, átadsz a mesterségedből
másoknak is, akik között szép számmal vannak
gyerekek. Alkotó délutánokat szervezel, iskolákban, óvodákban fogod az apró kezeket,
és segíted, irányítod, hogy saját tárgyat formázhassanak. Az idei tanévtől te tartod a ceglédi
Református Általános Iskolában a művészeti
osztályokban tanuló gyerekeknek az agyagos
szakkört. Mit tapasztalsz? Milyen a mai
gyerekek kapcsolata az ilyen jellegű kézműves
tevékenységgel? Sokan azt gondolják az
agyagról, hogy az csak sár.
Végül is az. A levegőn az agyag gyorsan
szárad, egy bizonyos idő után reped. Annak
is megvannak a módszerei, hogy hogyan és
miként lehet egymáshoz ragasztani a részeket.

Ez mind tapasztalás. Azok a gyerekek, akik még
nem, vagy csak kevésszer nyúltak az agyaghoz
bátortalanabbak. Akik már megízlelték ezt
a tevékenységet, jobban ismerik, és a kezük is
máshogy áll hozzá. Olykor félni és ódzkodni
is szokott némelyik gyerek, de ez gyorsan
el szokott múlni. Leginkább akkor, amikor
foccsal (vízzel péppé kevert agyag) ragasztunk. Kezdetben ecsettel kentük a sarat, majd
rájöttem, hogy az is csak egy felesleges plusz
tárgy, sokkal jobban érzik, ha az ujjukkal teszik
mindezt. Úgyis maszatosak lesznek egy ilyen
foglalkozáson, akkor már nem mindegy?
• Mára a gyerekek nagy része távolabb került
a természettől. Nem saraz a kert végében,
ahogyan anno te. A boltok polcai pedig kínálják
a sokféle színes-szagos gyurmát.
A gyurma lehet, hogy jobb a kisebbeknek,
hiszen sokáig lehet nyomkodni, kevésbé szárad
gyorsan, és igazán szép dolgokat lehet belőle,
akár többször is készíteni. A kiégetett kerámia
azonban, ha nem törik el, örökre megmarad. Akár
még saját készítésű, használati tárgy is lehet.
• Ehhez azért nagyfokú türelem kell.
Igen, és nem is lehet akárhogy nekikezdeni.
Felspanolt lelkiállapotban egyszerűen lehetetlen bánni az agyaggal, arra előbb rá kell
készülni, majd lelassulni. A terem közös elren-

dezése, a szerszámok, anyagok kipakolása,
az agyag meggyúrása ebben a gyerekeknek
is segít. Motiválni őket az általam előre elkészített munkadarab bemutatásával tudom.
Nagyon szeretnek alkotás közben beszélgetni, ezt én még az iskolában is meg szoktam
engedni, hiszen nem egy
kötött tantárgyi óráról van
szó. Aztán amikor belemélyednek az alkotásba, akkor
azon kapom magam, hogy
milyen nagy a csönd. Sikerélményre szükségük van a
gyerekeknek ebben is, és
ahhoz segíteni kell nekik,
nem keveset. De közben
vigyázok, hogy ne essek át
a ló túloldalára. Ha sokat
veszem át tőlük a készített
darabot, akkor lehet, hogy
nem fogják a sajátjuknak
érezni. Egyensúlyozni kell,
megtalálni a középutat,
mert az a tudat nagyon fontos a gyerekeknek,
hogy ők maguk hozzák létre a tárgyakat.
Szinte kivétel nélkül ajándékot készít mindegyikük. Nekem ez azért is fontos, mert így
részese lehetek
a kézzel készített ajándékok
hirdetes eskuvo fekvo.pdf 1 2019.05.28. 22:12:30
örömének. Úgy érzem, ők is kikapcsolnak,

megnyugodnak alkotás közben.
• Nemcsak gyerekek, felnőttek, anyukák is
készíthetnek nálad saját kerámiát. Ők is ugyanezért szeretik?
Azt tapasztalom, hogy nekik a tevékenységbe
való belemerülés, a kikapcsolódás a fontos.

Az úgynevezett „én idő” nagyon kell mindenkinek, vagyis ki kell szakadni a mókuskerékből, töltekezni, másokkal beszélgetni, ismerkedni. Gyorsan eltelnek a kétórás foglalkozások,
melyeknek általában van egy nagyon érdekes
íve. Ahogy a gyerekek az órán, kezdetben

az anyukák többsége is beszélget, jó a hangulat.
Aztán eljön az a pont, amikor megszűnik
mindenki számára a külvilág, némán elmerülnek
az agyagból éppen születendő formába. Ilyenkor
úgy érzem, kár lenne megtörni a csendet.
• Az általad készített kerámiákból is ajándékok
lesznek?
Általában igen. A kirakodóvásárokon a
dísz- és a használati
tárgyaimat legtöbbször
ajándék gyanánt veszik
a vásárlók, de azért
akad olyan is, aki saját
maga örömére. Gyakran
születnek megrendelésre egészen egyedi,
az ünnepelt személyére
szabott ajándékok.
Az egyéni megrendeléseket, függetlenül
attól, hogy ajándékba szánják őket, vagy sem,
nagyon szeretem. Kihívás, mert bele kell
adni a saját fantáziámat, miközben a megrendelő kérésére, elképzelésére is rá kell hangolódnom, és ez a kettősség még különlegesebbé
teszi az alkotás folyamatát.
HIRDETÉS

www.imregivendeglo.hu
www.facebook.com/imregivendeglo
Imregi Tibor +3630/955-0707
Imregi Zsolt +3630/3389-013
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Tisztelt örömszülők, Kedves ifjú pár!

Lakodalmak lebonyolítására ajánljuk ﬁgyelmükbe
rendezvénytermünket, Cegléd belterületén, (Béke tér 8.).
Miért érdemes bennünket választani:
-

Az ételeket helyben, frissen készítjük
Csak szakképze személyzet dolgozik
Kényelmes, tiszta, nagyméretű mosdók
Akadálymentes épület és mosdó
Jó parkolási lehetőség
Elegáns, modern, klímatizált vendégtér
Konyhánkat Imregi Ferenc, mesterszakács vezeti
30 év tapasztalat a vendéglátásban
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A vakációval együtt jár a táborozás, melyet a gyerekek nagy része örömmel vár. Aztán ahogy közeledik az
indulás, őket és a szülőket is átjárja némi aggodalom, különösen, ha ott alvós hétről van szó.

7+1

TIPP
FELKÉSZÜLT TÁBOROZÁSHOZ

Egy adott tábor mellett általában a tematika vagy
a barátok jelenléte dönt. A lényeg, hogy önszántából akarja azt a gyermek. Nem szerencsés,
ha a szülő munkája miatt, egy adott hétre kényszerből kell választani. Ilyenkor érdemes figyelni
arra, hogy lehetőleg ne olyan tematikájú táborba
írassuk a gyereket, amely nem vagy kevésbé
érdekli, nehogy ez miatt ne érezze jól magát.
Természetes az indulás előtt némi izgalom, főleg,
ha ez az első alkalom. Érdemes hát tudatosan
felkészülni. Az alábbi tanácsokat Vas Tiborné
művelődésszervező segítségével állítottuk össze:

1. Érdemes előre együtt megismerni a helyszínt!
Látogassunk el, nézzük meg hol fognak majd
aludni. Ha erre nincs mód, akkor keressünk róla
a neten képeket, nézzük meg, hogy hol helyezkedik el pontosan a térképen, keressük meg a
környékhez tartozó utcaképeket is! Ennyi helyismeret is ad némi biztonságérzetet. Ha az
előzetes szülői értekezletre magunkkal lehet
vinni a csemetét, tegyük meg. A programkiírást beszéljük át együtt. Ha már lesz elképzelése
arról, hogy mi fog vele történni, akkor valószínű,
hogy kevésbé fog izgulni.
2. Elevenítsük fel a saját tábori élményeinket!
Meséljünk arról, hogy anno mi merre jártunk,
mit csináltunk, miként táboroztunk!
3. Pakoljunk be közösen! Nem kell ám új ruha,
új cipő. Felesleges teher a gyerek számára, hogy
külön vigyáznia kelljen rá. A nem megszo-
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kott ruhát könnyebb összekeverni a máséval.
Egy új cipő a hosszú séták alkalmával könnyen
feltörheti a lábát. Tényleg felesleges ilyenekkel
kockáztatni. Szem előtt legyen a kényelem.
Tegyünk a bőröndbe együtt réteges öltözködésre alkalmas, szellős, különböző időjárási körülményekhez igazítható ruhadarabokat. Gondoljunk a napra, esőre, szúrós és vizes növényzetre, kullancsra és egyéb rovarokra is. Nagyobb
gyerekeknél is hasznos lehet, ha a monogramot
mindenbe beleírjuk. A tábori zuhanyzókban a
zoknik, gatyák, bugyik könnyen keverednek.
Arra is figyeljünk, hogy ne legyen értékes holmi
a gyereknél! A táborszervezők sem tudnak érte
felelősséget vállalni, és őt is feleslegesen terheljük
azzal, ha valamire külön figyelnie kell.
4. A gyerek csomagjába soha ne tegyünk gyógyszert! Még akkor sem, ha valamilyen tablettára
éppen szüksége van. Adjuk oda azt a táborszervezőnek, és beszéljük meg vele az adagolást. Még
akkor is, ha biztosan tudjuk, hogy a gyerekünk
megfelelően bánna vele. Nem tudhatjuk, hogy a
társai között lesz-e olyan, aki – akár csak a poén
kedvéből – beveszi vagy elteszi. Fontos, hogy az
esetleges allergiás reakciókról ne csak szóban
beszéljünk. Komoly bonyodalmakat kerülhetünk
el, ha minden fontos információt papírra vetünk.
Ebből az írásból legyen a gyereknél, és adjunk
belőle a pedagógusnak is. Plusz biztosíték, ha
elektronikusan is elküldjük neki.
5. Senki nem halt még éhen egyik táborban

sem. Ne pakoljunk be halomszámra élelmiszert. Gyorsan romlót semmiképp, de konzervekre, chipsre, édességre sincs túlzottan szükség.
A gyerekek étkeztetése a tábor ideje alatt a
szervezők dolga. Ha ellátjuk őket rágcsálnivalóval, akkor könnyen lehet, hogy egy-egy tápláló
étel kimarad. Arra viszont figyeljünk, hogy legyen
náluk könnyen megtölthető kulacs. A friss vízre
valószínűleg nagyobb szükségük lesz.
6. Számítsunk csendes pihenőre! A táborok többségében ebéd után nyugis, pihenős a program.
Jó erre előre készülni kedvenc olvasnivalóval,
jegyzet- vagy rajzfüzettel is.
7. A legtöbb táborszervező engedi, hogy vigyen
magával telefont a gyerek. Valljuk be, bármen�nyire ellenezzük is, nekünk, szülőknek is
igényünk van rá, hogy halljuk a gyerek hangját.
A telefonálásra azonban általában kijelölnek a
táborszervezők egy fix időt, és a készülékeket a
nap nagy részére összeszedik. Legyünk tisztában
ezzel az időponttal, és más időben a tábor
menetét ne zavarjuk! Az is megtörténhet, hogy
lányunk/fiunk annyira átadja magát a társasági
életnek, hogy elfelejt telefonálni. Ezért ne hibáztassuk, örüljünk, hogy jól érzi magát. Ha bármi
baj lenne, a szervezők úgyis azonnal szólnának.
+1 Búcsúzzunk könnyedén! Hadd vegye át az
aggódás helyét az izgalmas várakozás, hiszen
minden táborban ott egy jó kaland lehetősége.
Virág Henrietta

HIRDETÉS
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Érezhetően egyre
több a beszédhibás kisgyermek,
azonban a jó
szűrőrendszernek
köszönhetően, már
a legtöbb esetben
időben felfedezik.
Megfelelő fejlesztéssel és kellő türelemmel nagy változások érhetőek el
a gyermek beszédfejlődésében.

BESZÉDFEJLŐDÉSI
Hogyan segítsünk a gyermeknek?
„Az évek során nagyon jó szűrő-, vizsgáló- és
ellátórendszer épült fel a kisgyermekek beszédfejlődését érintően, így azok is a látókörünkbe
kerültek, akik korábban nem. A szülők ezáltal
időben segítséget kapnak - tájékoztat minket
Bodor Éva, a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) logopédiai munkaközösségének vezetője. Orvosok,
védőnők, óvónők mind figyelik a gyermeket, és
probléma esetén szakemberhez irányítják
a szülőt. Logopédusok az óvodáskor kezdetén
és később az iskolába kerülés előtti évben is
szűrik a kicsiket, ahol fény derülhet a beszédfejlődés eltéréseire.
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„A szakemberek mellett az édesanya odafigyelésére is szükség van, hiszen ő van a gyermekkel
napi 24 órában. Apró dolgokból megállapítható, hogy minden rendben van-e. Odafigyel-e a
baba a különböző hangokra, beszédre, mosolyra
mosollyal, hangadásra hangadással reagál-e?
Ezek mind hozzátartoznak a kommunikációs
fejlődéshez. Féléves kor környékén el kell, hogy
kezdjen gagyogni a gyermek, majd egyéves kor
körül meg kell érkeznie az első szavaknak. Ha
ezek nem jönnek időben, azok mögött mindig
egy kiderítendő ok áll, hogy mi is okozza a
lassú beszédfejlődést”- mondja a szakértő.
Kétéves korra körülbelül ötvenszavas szókinc�-

problémák

csel kell rendelkeznie a gyermeknek, amit az
anyuka könnyen össze tud írni. „Fontos, hogy
szó alatt nem az értelem nélküli utánzást értjük.
Az számít szónak, amit a gyermek egy tárgyra
vagy személyre következetesen használ. Majd
hároméves kor körül következnek a mondatok,
amelybe még ekkor beleférnek a kiejtési hibák”magyarázza Bodor Éva.
Ha kétévesen a gyermek még nem beszél, akkor
mindenképpen segítséget kell kérni. Ekkor a
szülő a pedagógiai szakszolgálathoz fordulhat,
ahol vizsgálat után egy bizottság eldönti, hogy
van-e eltérés, és milyen fejlesztésre van szükség.

Ezek után megkezdődhet az ingyen hozzáférhető korai fejlesztés, amely magában foglalja
többek között a mozgás, a gondolkodás és a
beszéd fejlesztését is. „Az óvoda előtti komplex
fejlesztések alkalmával megmutatják a szülőnek,
hogy hogyan kell otthon foglalkoznia a gyermekkel. Az óvodai hároméves kori szűréskor
kiderülnek az esetleges nyelvi zavarok,
amelyeket kiscsoportos foglalkozásokkal,
tanácsadással orvosolnak. Az iskola előtt egy
évvel, ötévesen már számításba veszik a kiejtési
hibákat. Ekkor azt figyelik a logopédusok, hogy
tiszta-e a gyermek beszéde, és életkorának
megfelelő módon használja-e. Szükség esetén
rendszeres logopédiai foglalkozásokkal segítik a
gyermekeket”- tájékoztat a logopédus.
Ha a gyermek beszédállapota a nagycsoport
végére még nem biztosítja a sikeres iskolakezdést, akkor még egy év óvodát javasolnak,
vagy lehetőség van beszédjavító osztályban
eltölteni egy tanévet. „Nagy kereslet van ezekre
az osztályokra. Négy ilyen kis létszámú osztály
indul minden évben. A tanköteles kort elért
gyermekek számára ez egy remek előkészítő
az iskolára, ahol gyógypedagógusok és logopédusok fejlesztik a gyerekek különféle készségeit,
középpontban a beszéddel. A gyermekek napirendjébe építik a logopédiai, mozgás és egyéb

kognitív fejlesztéseket. A szülőknek ebben az
esetben nem kell magánórákra plusz pénzért
járatni a gyermeket. Egy év elteltével bizonyítvány nem jár, azonban érettebbek, fejlettebbek
lesznek, és bármelyik iskola első osztályába
mehetnek tanulni. Ez egy preventív jellegű év,
és tapasztalataink szerint az iskolák szívesen
fogadják az innen kikerülő gyermekeket az első
osztályokba”- világosít fel minket Bodor Éva.

A szakértő hangsúlyozza, hogy a beszéd
zavara sokszor egy tünet, ami mögött sok
minden állhat: pszichés zavar, hallássérülés,
autizmus, az értelem sérülése. Ha a probléma
súlyosabb, akkor a szakértői bizottság sajátos
nevelési igényt állapít meg, ez esetben az
EGYMI logopédusai, gyógypedagógusai
tudnak segítséget nyújtani.

„Mindnyájan érezzük
a digitális kornak
köszönhető változásokat - folytatja Bodor
Éva. - Nagyon okosan
kell korlátozni a szülőnek
a kütyük használatát,
hiszen a beszédfejlőBodor Éva
désben fontos élőszavaslogopédus
kommunikációt semmi
az EGYMI
sem válthatja ki. Persze
munkatársa
néha jól jön az anyukának
a tableten lejátszott mese által hozott nyugalom,
de a nap nagy részében legyen mozgás, közös
játék és élőmese minden mennyiségben! A
beszélgetés és az interaktív meseolvasás által
fejlődik a gondolkodás, szociális készség, a
szókincs, kifejezőkészség. Egy készen kapott
tévés mese nem fejleszti úgy ezeket a készségeket. Fogjunk egy mesekönyvet, feküdjünk a
pici mellé, és ne csak felolvassuk a történetet,
hanem nézegessük együtt a képeket, mondjuk
ki, ismételgessük a szavakat, beszélgessünk a
képekről! Kutatások is igazolták, hogy akinek
gyermekkorában mesélnek, olvasó felnőtté
válik, és nem utolsó sorban másfél évvel juthat
előrébb beszédfejlettség terén az iskoláskor
kezdetére.”
Vágsélei Csilla Sára
HIRDETÉS

Fogyókúrázik?

Ételallergiája van?

Babája van?

Szívproblémás?

Sportol?

Diabéteszes?

Budapest,
Százados út 18.

Vágja ki,
és váltsa be!

Pécs,
Farkas István u. 1.

Éljen
egészségtudatosan!
A választékunk Önt
herbahaz.hu
szolgálja!

Kecskemét,
Petőﬁ Sándor u. 1.

Szeged,
Napfény Park

Győr,
Interspar Center

5000 Ft fele�i vásárlás esetén
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FÜLFÁJÁS NYÁRON

- ELKERÜLHETŐ?

A strandolás, vízparti nyaralás gyakori,
kellemetlen velejárója a víz okozta hallójárat-gyulladás. Azonban nem feltétlenül kell a vizes kalandnak fülfájással
végződni még akkor sem, ha hajlamos
erre valaki, megelőzésképpen néhány
dolgot lehet ellene tenni.
Írta: Virág Henrietta
„Nagyon fontos megkülönböztetni a víz okozta
hallójárat-gyulladást a középfül-gyulladástól –
ismerteti a betegséget dr Kerepesi Nóra. – Míg
utóbbi a dobhártya túloldalán zajlik, addig az
előbbi a hallójárat külső részének a gyulladása.
Tulajdonképpen egy bőrgyulladás.”

VÍZ A FÜLBEN
Ahogy a vízben ki tud ázni a kéz bőre, ugyanúgy
megtörténhet ez a fülben is. A felázás miatt a
védekező mechanizmus meggyengül, és gombás
vagy bakteriális fertőzés alakulhat ki. A leggyakrabban ezzel járó tünet a fülfájás, de fülfolyást,
súlyosabb esetben lázat is okozhat. Ilyenkor
érdemes fül-orr-gégész szakorvoshoz fordulni,
és a fájdalmat csillapítani. Fontos, hogy minél
hamarabb kikerüljön a váladék a fülből.
De miért van az, hogy míg egyes embereknek
meg sem kottyan a víz alatti úszkálás, addig
sokaknak minden nyáron garantált egy fülgyulladás? „A leggyakoribb ludas a fülzsír, vagyis
hogy ha az a fülben marad, és szépen ott tartja
a vizet – mondja a doktornő. – Tulajdonképpen
úgy viselkedik, mint egy dugó, nem tud tőle
kifolyni, és így a hallójárat sem szárad. A sötét,
meleg, nedves közeg pedig a gombák, baktériumok melegágya lesz. Ezért mindenkinek ajánlanánk, akinél már fordult elő ilyen probléma, hogy
a strandszezon előtt menjen el szakorvoshoz,
és tisztíttassa ki a fülét, mert úgy sokkal kisebb
eséllyel alakulhat ki a gyulladás.”

MEGELŐZHETŐ?
Hogy minél ritkábban, vagy egyáltalán ne
alakuljon ki a víztől fülprobléma, érdemes az
alábbi tanácsokat megfogadni:
• Ha víz ment a fülbe, azt ki kell szárítani! Ha úgy
halljuk, mintha recsegne a fülünk, akkor fordul-
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junk oldalra, kicsit ugráljunk félre fordított fejjel,
hogy kifolyjon a víz. Óvatosan fültisztító pálcikával is meg lehet próbálni felitatni a fülből
a vizet. A hallójárat falát viszont nem szabad
dörzsölni! A gyerekek hallójárata nagyon szűk,
ezt a módszert csak akkor tudjuk alkalmazni
náluk, ha biztonsággal belefér a fültisztító pálcika.
Gyengéden a hajszárító levegője is érheti a fület.
• Aki hajlamos a fülzsírosodásra, annak érdemes
rendszeresen paraffinolajat cseppenteni a fülébe.
Oldja a fülzsírt, ezáltal az hígabb lesz, könnyebben
ki tud tisztulni. Ártani nem lehet vele, hetente akár
több alkalommal is megismételhető. Főleg annak,
aki tudja, hogy keményre, nehezen kiszedhetőre
szokott összeszáradni a zsír a fülében. A sziklakemény zsírgolyót sokkal fájdalmasabb eltávolítani.
• Közvetlen úszás előtt is érdemes használni
olajat, mivel az a hallójárat víztaszító képességét
javíthatja. Patikában kaphatóak úszás után alkalmazható, szárító fülcseppek is. Ezek általában
alkoholt tartalmaznak, ami jól párolog, így használatuk után a víz is könnyebben távozik a fülből.
• Mechanikus védelem az úszás előtti füldugó!
Gyerek és felnőtt számára egyaránt készíttetni lehet a saját fül mintája alapján füldugót,
ami szinte biztos, hogy teljesen passzolni fog,
és amiben nyugodtan lehet majd strandolni. A
gyerekek sajnos gyorsan kinövik, de egy strandszezont azért náluk is kibír. Akkor is jó megoldás,
ha valakinek tubus van a fülében, mert orrmandula-műtét után jár, vagy krónikus középfül-gyulladása van. Ezen esetekben egyáltalán nem érheti
víz a fület. A saját méretre készült füldugó véd
annyira, hogy azt betéve óvatosan pancsolhasson,
strandolhasson egy gyerek még ilyen esetben is.

AZ ALLERGIA IS OKOZHAT FÜLFÁJÁST
Nyáron gyakoriak az allergiás panaszok, amik
orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést okoznak.

„Az orrdugulás miatt a fülkürt sem működik
jól, előfordul hogy a dobüreg nem szellőzik
kellően, és a dobüregi nyomáskiegyenlítés nem
történik meg rendesen – mondja dr. Kerepesi
Nóra. – Emiatt pattoghat, fájhat a fül. A közvetlen
huzat is egyfajta irritáció az orrnyálkahártyának,
aminek hatására az beduzzadhat, az orrdugulás pedig járhat fülkürtműködési problémával,
vagyis fájhat a fül. Ez nem gyulladás. Nyálkahártya zsugorító orrspray-t lehet átmenetileg
használni, de az ne tartson egy hétnél tovább!
Repülésnél, magas hegyre menetelnél szintén ez a
mechanizmus. Ilyenkor is lehet megelőzésképpen
orrspray-t használni, valamint többször nyelni,
hiszen nyeléskor, ásításkor is nyílik a fülkürt.
Van, aki érzékeny a huzatra, és az fülfájást okoz
nála. Ilyenkor leggyakrabban a rágóízület huzatra
kialakult reumatikus fájdalma sugárzik át a fülbe,
ez ízületre ható gyulladáscsökkentővel kezelhető.
Legyen szó gyerekről vagy felnőttről, ha fülfájás
jelentkezik, mielőtt orvos nem látta, fájdalomcsillapítón kívül nem érdemes más házi praktikát alkalmazni. A gyógyító célú melegítéssel különösen
vigyázni kell! A nyári, víz
okozta hallójárat-gyulladásnak a melegítés árt, a
tünetek a hő hatására még
intenzívebbé válhatnak. És
még egy tanács: Olaj kivételével ne csöppentsünk a
fülbe semmit, amit nem a
Dr. Kerepesi Nóra kezelőorvos írt fel!”

HIRDETÉSEK

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által működtetett orvosi rendelőben

ORTOPÉD SZAKRENDELÉS
EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, BEUTALÓ NÉLKÜL

Dr. Pócs Levente
ortopéd szakorvos

Dr. Vasas Sándor
ortopéd szakorvos

Dr. Sarkadi Szilvia
ortopéd szakorvos

HÉTFŐN és SZERDÁN
16 00 – 18 00 óra között
Kecskemét, Szent István krt. 48. (az udvarban)
Bejelentkezés az alábbi számokon:
+36 (76) 507-052; +36 (20) 974-3150

TAJ-, és lakcím kártyáját, illetve közgyógy igazolványát kérjük hozza magával!
prima-protetika.hu
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HIRDETÉSEK

LOVAK
A felgyorsult, online világban számos szülőnek nehézséget okoz, hogy
hogyan vegye rá a gyerekét arra, hogy ne a telefonján, a számítógépén lógjon naphosszat. Erre nagyon jó alternatíva, ha lovak közelébe
engedi. A ló ösztönző módon hívja
magához a gyerekeket, a velük való
törődésben nem jut hely a mobilnak.
A lovaglásnak a mozgásból adódó
fizikai hatásán túl, nem kevés,
pszichére való pozitív hatása is
van. A pszichológiai lovasterápiáról
Dr. Szabó-Balogh Virág, klinikai
gyermek-szakpszichológussal,
család- és lovasterapeutával, a
Pszicho-Pata Lovas és Lovasterápiás
Központban beszélgettünk.

DR. SZABÓ-BALOGH VIRÁG,
klinikai gyermek-szakpszichológus,
család- és lovasterapeuta
„A lovakkal való kapcsolatom
korán elkezdődött. Óvodás koromban a környékünkön gyakran
láttam lovaskocsit. Ha úgy adódott, leültem az út szélére, néztem,
és rajzoltam a lovakat. Lovagolni viszont kevés lehetőségem volt.
Már pszichológushallgató voltam, amikor megfogalmazódott
bennem, hogy aktívan foglalkozni szeretnék lovakkal.
A Bátor Tábornál sokat önkénteskedtem, először ott hallottam
a lovasterápiáról. A diploma megszerzése után elvégeztem
a kétéves lovasterapeuta-képzést, és megvettem az első lovamat.
Akkor még Cegléden a városban laktunk, a lovat máshol kellett
tartani. Sokat dolgoztam, továbbképeztem magam, nehéz volt
összeegyeztetni még azt is, hogy a jószághoz rohangáljak.
A férjemmel együtt döntöttünk, költözünk, két és fél évig kerestük
az ehhez megfelelő helyet. A férjem akkor még erdészként
dolgozott, de időközben lovasoktató lett. Eljött az a pont, hogy az
ő részéről sem ment már a két dolog egyszerre. Az előre menekülést választottuk, a párom lovasoktat, én a pszichológiai magánrendelésemet együtt viszem a lovasterápiával, saját vállalkozásunkban, saját lovainkkal dolgozunk. Közben megszületettek a
lányaink, akiken azt látjuk, hogy iszonyat élvezik a tanyasi életet,
de majd ha felnőnek, ezt elmesélik ők. Egyrészt gyerekkori
álmunkat valósítottuk meg, másrészt soha véget nem érő fejlesztésekbe kezdtünk, de jól van ez így. A lovasoktatás, a lovasterápia
és a szünidei táborok szervezése mellett, törekszünk arra is, hogy
valamiféle lovas közösségnek adjunk otthont. A hozzánk járóknak
igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy legalább havi rendszerességgel egy-egy napot közösen, szervezett program keretében
eltölthessenek nálunk.”
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gyerekek

A flow-élmény kicsinek és
nagynak egyaránt fontos.
A gyerekeknek is szükségük
van olyan tevékenységre,
ami energiát ad nekik, feltölti
őket, hogy a tanulás,
a hajtás, a hétköznapi rutin
elviselhető legyen számukra.
Ezt az élményt csakis valamilyen önmaguk által végzett
cselekvés képes megadni.
A lovaglás egy ilyen
lehetőség.

AMIBEN EGY LÓ SEGÍTHET:
• Kiszabadulva a négy fal közti térből, szabadabb formában lehet ismerkedni a lóval és a természettel. A ló szociális lény, hívogató funkciót
tölt be, ismerkedne. Ez jótékony hatással lehet a vele foglalkozó gyerek
kapcsolatteremtési készségére is.
• A lóval való munka és törődés során megosztott figyelemmel kell
lenni. Figyelni kell a saját testtartásra, a lóra, a lovasoktatóra, a különböző
jelzések összehangolására. Mindez a figyelmi funkciókat erősíti. Ráadásul
a ló nem tudja a visszajelzéseit diszkréten mondani, hanem „tükröt”
tartva, azonnal ok-okozati rálátást ad a gyereknek.
• Lovazás közben nagyon sok olyan helyzet adódhat, ami egyfajta megküzdési feladatot is jelenthet. A ló önmagában egy nagy izomtömeg. Ott állni
egy 350-600 kg-os hústoronnyal szemben, már az is egy küzdelem. A
lóval kezdetben a legegyszerűbb feladatot elvégezni is kihívás lehet. Elérni
azt, hogy az állat nyugodt maradjon, elfogadja a gyereket, mint őt vezető
személyt, a szociális készségek fejlesztése terén nagy kulcs lehet. Főként
a szorongó gyerekeknél, illetve azoknál, akik alapvetően nem lennének
szorongók, de a jelenlegi közegükben valami miatt mégis perifériára
kerültek. Olyanoknál, akik nem találják a közös hangot a társaikkal, és nem
tudják, hogy hogyan is tudnának kapcsolódni a többiekhez. A ló szimbolizálhat akár egy egész osztályt, és ha az állattal szót ért a gyerek, sikerélménye lesz. Az e fajta megerősítés pedig az önbizalmat növeli.
• Lovaglás közben az optimális kockázatvállalást is lehet gyakorolni.
Nekem hol van a határ? Merem-e tologatni? Ki merek-e lépni a komfort-

zónámból? És ha kimerek, akkor meddig megyek tovább? Megtalálom-e
azt a pontot, amíg kompetens vagyok, ameddig minden rendben lesz,
vagy esetleg ész nélkül cselekszem?
• Ma nehéz megtalálni a gyerek számára azt a mozgást, aminek nem
versenysport a vége. A Pszicho-Patánál a lovaglás a gyerek igényeihez
igazodik. Ha pörgősebb órát szeretne valaki, akkor lehet róla szó, de ha
nagyon fáradt, ép egy betegségből jött ki, vagy nagyon meleg van, és nem
arra vágyik, akkor meg szabad kérni, hogy csak sétálhasson a lóval. Senkit
sincs miért sürgetni. Séta közben akár meg is lehet nézni egy-két rókavárat,
madarászhatnak, gombászhatnak egyet. A lényeg a hétköznapi mókuskerékből való kiszakadás, és az, hogy észrevegye a gyerek a természet csodáit.
Ahogy ők fogalmaznak, próbálnak lovazást tanítani, hogy a gyerekek
értsék, hogy mit miért csinálnak, értsék, hogy a ló hogyan is működik. Kicsit
viccesen hangzik, de tanuljon meg lóul gondolkodni, hiszen a ló képtelen
az ember fejével nézni a dolgokat. Virág és férje, Géza úgy gondolja, hogy
a mentalitást átadni fontosabb, mint a technikát. Hiszen a technika az jön
szépen, ha az embernek kényelmetlen a lovon ülni, majd változtat a testtartásán. Ha valaki tud lóul gondolkodni, akkor tudni fogja előre például azt,
hogy mitől ijed meg az állat, és ha ő egy hajszállal ebben előtte jár, akkor
tudja kezelni. Szól neki, hogy nincs baj. A ló nem bicikli, nem elég lerakni,
ha leszálltunk róla, fel kell venni vele a kapcsolatot, megérezni, hogy ő
mire vágyik. Előfordulhat, hogy maga a jószág sincs olyan állapotban, hogy
terepre menjen, ezt jó észrevenni, és a saját igényünkből legalább időszakosan hátrébb lépni. Vagyis a lovazás empátiára is tanít. Nagy valószínűséggel ez által egy gyerek a társai fejével könnyebben tud gondolkodni,
hiszen magát a nézőpontváltást is gyakorolja.
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Rengeteg buszos út indul nyáron
a közeli s távolabbi tengerpartokra. Úti céltól függően ezek
tizen órákig, sőt bizonyos
esetekben akár húsz óráig is
eltarthatnak. Egy ilyen utazásra
nem árt több szempontból előre
felkészülni. A tippeket a Roxy
Tours-tól kaptuk.

zsebkendő a biztonság kedvéért elengedhetetlen! Rágógumi mindenképpen szükséges
lehet, de ha van rá hely, akkor egy utazó
méretű fogkefe és fogkrém is kapjon helyet
a táskában. Éjszakai utazás után nagyban
növelheti a komfortérzetet egy alapos
fogmosás a reggeli mosdószünet idejében.

EGÉSZSÉG

Egészséges embereknél a hosszú utazás nem
okozhat trombózist, de aki tudja magáról, hogy
hajlamos rá, az alábbiakkal megelőzheti a bajt:
Igyál sok vizet! A folyamatos folyadékbevitellel
Írta: Vágsélei Csilla Sára
elkerülhető a vér sűrűsödése. Legalább óránként
érdemes felállni, és néhány percig tornáztatni
KÉNYELEM ÉS HIGIÉNIA
a lábakat. Ha erre nincs lehetőség, akkor ülve is
Öltözz kényelmes, laza ruhába! A szűk farmer átmozgathatóak.
ilyenkor kerülendő. Olyan lábbelit vegyél fel,
amelyből könnyen ki tudsz bújni, és egyszeÉTEL, ITAL
rűen vissza is veheted! A választott cipő ne
Elegendő mennyiségű elemózsia és folyadék
legyen szűk, mert a hosszú út alatt a lábak
elengedhetetlen. A teát és a sört kerüld, mert
bedagadhatnak. Még, ha odakint meleg is van, azok gyorsan átfutnak rajtunk, azonban
készülj zoknival, pulcsival és pléddel (klímás
a buszok általában négyóránként állnak
buszokon az esték már hűvösek lehetnek).
meg. Ha hideget szeretnél inni, akkor előre
A nyakpárna is hasznos társad lehet. A
lefagyaszthatsz néhány palack vizet vagy
füldugó és szemtakaró kis helyet foglal,
üdítőt, amelyek útközben kiengednek, de
érdemes elvinni, hátha megköveteli a helyzet.
sokáig kellemesen hűsek lesznek. Ügyelj arra,
Kézfertőtlenítő nem csak a hiányos
hogy olyan szendvicset készíts, amely nem
mosdóknál jön jól, hanem étkezések
romlandó! Ha mégis viszed a jól bevált rántottelőtt és után is. Ha WC papír nem is, de
húsos-szendvicset, akkor azzal kezd a lakomát!
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Egy kis csoki belefér, hogy rendben legyen
az energiaszint! De a gyümölcsök is jól esnek
ilyenkor a szervezetnek!

MIVEL TÖLTSÜK AZ IDŐT?
Ha van rá kapható útitárs, akkor beszélgess, de
a hangerőre ügyelj, a többieket ne zavard!
Vigyél magaddal egy jó könyvet vagy magazint,
vagy ha e-book olvasót viszel, azzal helyet
takaríthatsz meg. A keresztrejtvényfüzetek is
megváltást jelenthetnek az úton.
A legtöbb buszon van tévé és mindig le is
játszanak egy filmet az utasoknak. Ha biztosra
szeretnél menni, akkor saját laptopodon
fülhallgatóval nézz filmet! A kütyük a játékokra
is jó alternatívát nyújthatnak.
Az utazás azonban társaságban az igazi, akár
kártyázhattok is.
Nézd a tájat is! Gyönyörű látványban lehet
részed, ha kilesel az ablakon!

NÉHÁNY APRÓSÁG
Mindig legyen nálad apró! Sok benzinkúton
fizetni kell a WC használatáért.
A telefonod, pénztárcád, útleveled, személyid
mindig legyen nálad, jól elérhető helyen.
Parfümöt, dezodort ne a buszon, zárt térben
használj! A megállások alkalmával vedd elő őket!
A telefont és a kütyüket ne felejtsd el feltölteni,
és hozni a power bankot!

HIRDETÉSEK

,,
Biztos kézben a szünido alatt
A belvárosi játszóház ötletét az igény és a tapasztalat szülte, hiszen
két apuka találta ki a több korosztály számára is élményt adó játszóházat. Itt a 24 hetes picúrtól kezdve a 14 éves kiskamaszig mindenki
jól érzi magát, sőt még a szülő is felfrissülhet a büfében, a galériáról pedig figyelheti csemetéjét. A legkisebbek a csörgős labdától, a
mászópárnán át a lapozható könyvecskéig válogathatnak, és játszhatnak az anyukájukkal.
A Kalamajka abszolút bababarát, hiszen pelenkázó és szoptató sarok
is helyet kapott. A nagyobb gyerekek a trambulinon, akadálypályán,
mászókákon vezethetik le a felesleges energiát, akár a szülőkkel
együtt. A játékokat úgy válogatták, hogy azok a mozgásfejlődést és
a finommotorikát is támogassák.

Akadálypálya, labirintus, mászóka, óriás
legó, babakonyha, labdák és trambulin.
Ez csak néhány eleme Kecskemét
legújabb játszóházának, a Kalamajkának. Mindezek mellett szülő- és
bababarát is a hely, hogy a család
közösen is gyűjthesse az élményeket.

A játszóház a nyár során is várja vendégeit légkondicionált helyiségekben, kézműves foglalkozásokkal, diavetítéssel, táborokkal,
valamint szakképzett felügyelettel. A 164 nm-es játszóházban
szülinapi zsúrra is van lehetőség, amibe a felköszöntés, igény szerint
diavetítés, kézműves foglalkozás, illetve játék és üdítő is tartozik.

A játszóházzal és a táborokkal kapcsolatos információk:
+36 70 314 0535, kalamajkajatszohaz@gmail.com
Kalamajka Játszóház, Kecskemét, Klapka utca 10.
Hétfőtől-vasárnapig 10-19 óráig
Táborozással kapcsolatos információk: +36 20 627 8348
Családinfó Magazin | 2019. nyár
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Ahogy az élet
számos más
területén,
a gyerekek szabadidős tevékenységében is nagy
szerepet játszik
a szülői minta. Ezért
sem mindegy, hogy
hogyan töltjük el
a hétvégéket, miként
is alakulnak
a nyaralások.

CSALÁDI VAKÁCIÓ
A közös élményekre nagy szükség van
A Szabó Család által már 35 éve üzemeltetett
Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdőben és annak
környékén aktív és kevésbé aktív szabadidő-eltöltésre egyaránt adódik lehetőség. A tapasztalatokat Dr. László Márta főorvos, belgyógyász,
reumatológus foglalta nekünk össze.
„Nagyon fontos, hogy a kikapcsolódás terén
legyen olyan pozitív szemlélet, amit majd saját
gyerekének tovább adhat a szülő – mondja a fürdő
angiológus szakorvosa. – Hiszen ha a család
közösen mozog, közösen pihen, együtt tartózkodik sokat a szabadban, akkor az majd természetessé fog válni a gyerek számára is, és az ő
önálló életébe viszi azt tovább. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hozzánk egyszerre
jöhet akár több generáció is, legyen szó hétköznapról, hétvégéről vagy egy hosszabb nyaralásról.
Megtalálhatja a számára hasznos tevékenységet
a nagyszülő, a szülő és az unoka is. Fontos, hogy
együtt is töltsenek minél több időt, és külön-külön,
mindenkinek meglegyen az a privát dolog, ami
neki jó, és ezt tartsák is tiszteletben a családtagok.
Például amíg a nagyszülők gyógykezeléseket
kapnak, addig szaunázhatnak a szülők, a gyerekek
pedig részt vehetnek az animátorok által irányított
gyerekprogramokon. Jó, ha tisztában van vele az
egész család, hogy milyen fontos a prevenció, és
a közös mozgás beletartozik abba.”
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Kedvezően hathat, ha a kiránduláson, nyaraláson
a család mellett, ott lehet a házi kedvenc is. Egy
kutya ritkán tűri az egész napos szobában való
henyélést, a szabadba hív. „Érdemes kihasználni
az állatbarát szolgáltatásokat – monda dr. László
Márta. – Sok helyen kínál igazán kellemes állatsétáltatásra alkalmas helyet a természet, nálunk
a Tisza-part ilyen. Ha kedvünk engedi kerékpárral vagy nordic walking-gal hosszabb-rövidebb túrákat tehetünk. A lényeg, hogy a pihenést
kapcsoljuk össze mozgással, és ebbe vonjuk be
a gyerekeket.”
A diákok és a felnőttek többsége hétköznap az
iskolában és a munkahelyen végig üli a napot, ami
sokszor folytatódik otthon a monitor előtt. A testtartásukra mindez egyáltalán nem hat kedvezően.
„A számítógép-tartást kompenzálni kell. A vállak
és a nyakak görcsösségének ráadásul számos
esetben lelki okai is vannak, a mindennapok
terhei nyomják azokat. Ezért is fontos, hogy
minden gyermek megtanuljon úszni, kialakuljon
nála a vízben való tartózkodás biztonsága. Ha ez
megvan, élvezni fogja a fürdőben, vízparton való
kikapcsolódást, miközben fel sem fog tűnni neki,
hogy egész nap a mobilja nélkül mozog.”
Persze egy nyaraláson mindig több jut fagyiból,
üdítőből vagy netán a nem éppen legegészségesebb rágcsálnivalóból. Nincs is ezzel gond, ha

ezeken a napokon is példát mutatunk a közös,
nyugodt családi étkezésekkel, és jut az asztalra
egészséges étel. A mókuskerék forgásában sajnos
úgy is egyre kevesebb idő jut az asztalnál tölthető,
étkezésekhez köthető beszélgetésekre, főleg
olyanra, ahol a család összes tagja egyszerre van
jelen. „Fontos, hogy az anya a nyaralás során is
legalább néhány alkalommal mentesítve legyen
a család étkeztetésének feladata alól – hívja fel
a figyelmet a doktornő. – Egyre több a valamilyen
allergiával, ételérzékenységgel, anyagcsere-betegséggel küzdő ember. Egy szállásadónak ma már
ezzel is számolni kell. Nálunk külön áldás az itt
lelhető gyógyvíz, amit a stressz oldásán és
a fáradt izmok lazításán túl, bőrgyógyászati elváltozások, kismedencei gyulladások pozitív irányba
történő befolyásolására is használnak. Ivókúraként
az emésztőszervi betegségekkel és anyagcserezavarokkal küszködöknek külön ajánlott. A gyomorfájdalmakat, a savas panaszokat, a puffadást,
a székrekedést megkönnyítheti.”
„Mi abban reménykedünk, hogy pozitív szemlélettel, példamutatással, egészséges életmód kialakításának támogatásával tudjuk formálni a vendégeink tudatát – foglalja össze gondolatait
dr. László Márta. – A hosszabb, rövidebb
programok belopják magukat a családok hétköznapjaiba, visszatérő emlékek lesznek, és egyre
jobban keresni fogják az aktív, mégis nyugodt
kikapcsolódási lehetőségeket.”

Virág Henrietta

HIRDETÉSEK

NAPVÉDELEM
vízparton és játszótéren is!

A legszebb nyári pillanatokat is megkeserítheti sajnos, ha nem figyelünk oda,
és bőrünk megég. Még nagyobb a baj, ha a gyermekek bőrét éri túl sok napsugár,
hiszen a bőr nem felejt. Ahhoz, hogy önfeledten teljenek a nyári napok,
csak néhány apró óvintézkedést kell megtennünk bőrünk védelmében.
Segít a megfelelő ruházat, kalap, UV-szűrős
napszemüveg viselése. Emellett igen nagy
választékban hozzáférhetők a különböző fényvédőkrémek, amelyeket érdemes naponta
többször használni, ajánlott tanulmányozni,
hogy UV-B és UV-A sugarak ellen is védenek-e.
Bár az UV-sugarak kapcsán sokszor a védekezésről beszélünk, ne feledkezzünk meg arról sem
beszélni, hogy az UV-B sugarak segítik a D-vitamin
termelést, s hogy ezeket a sugarakat az orvostudomány a bőr gyógyítására is alkalmazza. Nap
nélkül nem lenne élet a Földünkön, meg kell
tanulnunk okosan védekezni a káros hatások
ellen, hogy élvezhessük a jótékony hatásokat.
ÍGY FOGJUNK KI A KÁROS SUGARAKON!
A déli órákban kerüljük a direkt napsugárzást,
mivel az a déli tizenkettő és délután négy óra
között a legerősebb, ilyenkor találjunk inkább
valamilyen benti programot. A napsugarak nem
csak napozáskor érik a bőrt, így a kirándulások,
s a sportos programok alkalmával is érdemes

elővenni a napvédő krémeket, a fejfedőket. Ne
tévesszen meg minket a jótékony árnyék sem,
az UV-sugarak ott is a közelünkbe férkőznek.
Sokan elfelejtik, hogy egy ködös, felhős napon
is le lehet égni. Az ultraibolya sugárzás körülbelül 90 százaléka átjut a felhőkön, visszatükröződik a hóról, a jégről, a homokról, a vízről, így
ezek is meg tudják égetni a bőrt.
A szemünk nagyon érzékenyen reagál a
napfényre. Használjunk olyan napszemüveget,
ami valóban elnyeli, és legalább 99%-ban ellenáll
az UV-sugaraknak. A napon szervezetünk több
folyadékot veszít, mint általában, ezért fogyas�szunk sok vizet, de olthatjuk szomjunkat zöldség
vagy gyümölcslével is. Ha teljesen lemondanánk
a cukrokról, az édesítetlen gyógynövény teák is jó
alternatívát jelentenek.
KIK AZOK AZ UV-ELLENŐRÖK?
A dm nyaranta UV-ellenőr roadshow-t szervez,
népszerű strandokon, fürdőhelyeken tűnnek fel

a drogéria UV-ellenőrei, hogy napvédelmi tanácsokkal lássák el a fürdőzőket. 2019 nyarán is
egy kis pihenő szigetet kínálnak a látogatóknak,
ahol edukációs játékokkal várják a strandolókat,
akiket naptejjel kennek be, ha megfeledkeztek
volna a napvédelemről.

LEGYEN GYEREKJÁTÉK A NAPVÉDELEM!
Nem véletlen, hogy a napvédelmet állította
országos pályázatának középpontjába a dm, a
drogéria idén is az ovisokat és a pedagógusokat
hívta játékra Nap gyermekei pályázata keretében.
Többféle értékes nyereménnyel készülnek,
minden pályázó óvoda naptejet kap ajándékba,
a fődíjas játszóterét a dm 1 millió forint értékben
felújítja. A programhoz a Magyar Rákellenes Liga
is csatlakozott, s szakmai partnerként segíti a dm
kezdeményezését.
Családinfó Magazin | 2019. nyár
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Kedves Gyerekek!
Tíz apró különbség van a két kép között.
Ha megtaláltátok mindet, küldjétek el
szerkesztőségünk valamelyikébe:
• 6000 Kecskemét,
Kőhíd u. 17.
• 2700 Cegléd,
Múzeum u. 3.
vagy az info@dpmsz.hu e-mailre,
de akár személyesen is
behozhatjátok hozzánk!

A szerencsés nyertesekre értékes
nyeremények várnak, többek között
egy Magyarország egyetlen Freestyle
focicsatapa által dedikált focilabda!
A megfejtéseket
életkorotok feltüntetésével,
2019. augusztus 9-ig küldjétek!
Családinfó szerkesztősége
HIRDETÉS
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Dekázd körbe
a világot!
Egy labda, hat négyzetméternyi terület, internetkapcsolat és egy
jó cipő. Ennyi szükséges a freestyle foci elkezdéséhez - mondja
Hajagos Máté. A 22 éves hatszoros magyar freestyle foci bajnok ma
már nem tanulja, hanem négy csapattársával együtt tanítja
a YouTube-on keresztül a magyar fiataloknak a trükköket.
Írta: Vágsélei Csilla Sára

Honnan jött az ötlet, hogy egy itthon kevésbé
elterjedt sportot válassz?
Még általános iskolában csatár pozícióban
fociztam, és Christiano Ronaldo volt a példaképem. Emiatt mindig a trükkös, cselezős része
érdekelt igazán a focinak, így a pályán is mindig
egyedül akartam megoldani a helyzeteket,
amit nyilván nem igen tolerált a csapat.
Egy barátom mutatott néhány alaptrükköt,
és annyira megtetszett, hogy utánanéztem
az interneten. A freestylefoci.hu fórumain
aktív freestylerek beszélgettek trükkökről.
Magával ragadott a közösség, és az internet
segítségével elkezdtem gyakorolni.

Freestyle foci
Szabad stílusú labdarúgás, egyéni sport, amely
ötvözi a hagyományos labdarúgás mozdulatait a
tornával, az utcai focival, a cirkuszi mutatványozással, a break tánccal és akrobatikus elemekkel.
Egy sportági mix, melyben a labdával bármilyen
trükköt és mozdulatsort végre lehet hajtani.
Egyik legismertebb trükk a világkör.
Kinek ajánlanád ezt a sportot?
Szükséges hozzá egy alap focitudás?
Nem feltétele a foci. Nyilván egy alap
gömbérzék azért kell hozzá, de ennél fontosabb
a kemény, kitartó munka. Én magam is többek
között azért kezdtem el, mert Félegyházán
tanultam, de Bugacon laktam. Így nem volt

arra lehetőségem, hogy bejárjak folyamatosan
edzésekre. A freestyle focihoz meg csak egy
labda, hat négyzetméternyi terület és maximum
még egy jó cipő kell. Ha valakinek van
internete, labdája és érdeklődése ez irányba,
az elkezdheti, de kitartónak kell lenni, mert
az elején nagyon nehéz. Sokszor elgurul
a labda, de százegyedszerre is meg kell
próbálni. Több hónapnyi gyakorlás után,
amikor sikerül egy trükk, az hatalmas
motiváció. Az első versenyem is nagy erőt
adott, és nem az eredmény miatt, hiszen az első
körben kiestem. Nagy élmény volt, mert akkor
láttam először élőben ilyet, és megismerhettem
egy összetartó, egymást segítő közösséget.
Utána kezdtem el keményebben edzeni. Több
országba is eljuthattam, mint versenyző, remek
emberekkel találkozhattam. Felkéréseim is
vannak a magyar Freestyle focicsapattal. Tavaly
például a 2018-as foci világbajnokság hivatalos
klipjében szerepelhettünk, ahol találkoztunk
Will Smith-el, és pacsizhattam Ronaldinho-val.
Szükség van-e emellett más típusú edzésre?
Komplex sportról van szó, ezért nem tartok
szükségesnek más erőnléti edzést, hiszen teljes
mértékben átmozgat. Az erőnlétet
a hosszabb kombinációkkal lehet
fejleszteni. Esetleg a futást vagy
az úszást javaslom még.
Tagja vagy az első magyar
Freestyle focicsapatnak, akikkel
egy 76.000 követővel rendelkező YouTube csatornán tanítod a
trükköket. Milyen visszajelzéseket
kaptok a követőktől, mennyire
sikerül motiválni őket és népszerűsíteni itthon ezt a sportot?
Nem titkolt célunk, hogy

a YouTube-on keresztül hassunk a fiatalokra. Tudjuk, hogy a tizenévesek rengeteg
időt töltenek a videókkal. A csatornánkon a
freestyle-t a focival ötvöztük, hogy minél többjükhöz juthassunk el. Azt tapasztaljuk, hogy
egyre több fiatal kezdi el, és hatalmas öröm,
amikor küldik nekünk instagramon a videót egy
sikeres trükkről, amit nekünk köszönhetnek.
Az egyre növekvő felelősségre próbálunk mi is
minőségi tartalommal készülni. Ha összeadjuk
a platformok követőszámát, akkor már egy
100.000-es bázisunk van. Ez már egy tömeg,
amiért felelősséggel tartozunk. Figyelünk arra,
hogy jó kontentet csináljunk, és értéket adjunk
át. Alapelvünk, hogy sportcsatornaként kimozdítsuk a fiatalokat a szobából, hogy rávegyük
őket a közösségi sportra, mert ezzel életre szóló
élményeket, barátokat tudnak szerezni.
Sportszervezői szakon végeztél. Terveid
között szerepel a versenyzést követően utánpótlást nevelni?
Most 22 éves vagyok, és még olyan 4-5
versenyév van bennem. Idei célom megnyerni
a magyar bajnokságot, amellyel eljuthatok a
világbajnokságra Miamiba. Tavalyi világbajnokságon a 17. lettem. Idén
szeretnék már a legjobb
16-ba tartozni. Biztos vagyok
benne, hogy sohasem szállok
ki, ezért tervbe van véve
a későbbiekben egy utánpótlás nevelési program,
akár szakág létrehozásával
az MLSZ-en belül, és esetleg
egy országos program is. Az
elkövetező években azonban
még a versenyekre koncentrálok, mert most vagyok a
legjobb formában.
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NAGYCSALÁDOS

-Hogyan is működik?

AUTÓTÁMOGATÁS
és hétvégén, családi programként közösen a gyerekekkel kipróbálják egy
tesztvezetéssel a kiszemelt autót. „Ez a nyár nem a nyaralásról fog szólni
számunkra, hanem a gyerekekről. Ugyan július elsejétől vehető igénybe a
támogatás, de már rengeteg családot tájékoztatunk nap, mint nap
a hétszemélyes autóinkról. A legtöbben egyébként nagyon felkészültek,
és sokat tudnak már a támogatásról. Kész tervvel fordulnak hozzánk.
Azt tapasztaltuk, hogy az eddigi érdeklődők nagy része készpénzes
ügyfél, ugyanis a lízingszerződés pontos paraméterei még nem ismertek.
Úgy gondolom, amint kiderülnek a technikai részletek, akkor a lízinget
választó ügyfelek is megérkeznek. Ha valakinek van egy autója, amit
beszámoltat, és valamennyi önereje, amelyekhez még hozzájön
a támogatás és esetleg egy kis hitel, akkor úgy gondolom, hogy jó áron
sikerül a család számára hosszú távon élhető autót venni”- mondja
Kaczkó Norbert az Opel Tormási Kecskemét szalonvezetője.
Bezzeg Judit elmondta, hogy tág palettából, a luxusautóktól a pénztárcabarát
modellekig választhatják ki a családok az autójukat. „Az Opelnél három
modell van, ami számításba jöhet. Opel Combo Life, Opel Zafira és az Opel
Vivaro. Az első kettő hét személyes, a Vivaro pedig kilenc, és mind a három
ötmillió feletti vételárú, így a teljes támogatás kihasználható rá. Ezek az autók
nemcsak ülésszámban felelnek meg a nagycsaládosoknak, hanem az isofixes
gyermekülés-rögzítés és a hatalmas csomagtér miatt is. Eddig a Combo
a legnépszerűbb, úgy látjuk sikeres modell lesz a nagycsaládosok körében.
Készülünk a hamarosan megnövekedő érdeklődésre és rendelésekre, de
azért számítani kell valamennyi várakozási időre, főleg extra kérések
esetén”- hívja fel a figyelmet a szalonvezető, Kaczkó Norbert.

Márciustól vált bizonyossá, hogy idén júliustól indul
a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A három
gyermeküléssel már igencsak szűkös, ötszemélyes autók
helyett, most a hétszemélyes autók vásárlását támogatják.
„Már most előzetesen nagyon nagy az érdeklődés a nagycsaládosok
részéről. Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbben komoly érdeklődők, és sokan
csak arra várnak, hogy hivatalossá váljon a törvény, hogy pontosan tudják
mire számítsanak”- tájékoztatott minket Bezzeg Judit, az Opel Tormási
Kecskemét marketing ügyintézője. Gyakori jelenség az utóbbi hónapokban, hogy a szülők hétköznap érdeklődnek az autókereskedésekben,
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Jelenlegi állás szerint az alábbiak már tudhatók a nagycsaládosok
személygépkocsi vételének támogatásáról a Magyar Közlöny 2019. évi
40. száma alapján:
A támogatás igénybe vehető: 2019. július 1. - 2022. december 31.
Támogatás mértéke: 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés
időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a. Vagyis a teljes támogatási
összeg igénybevételéért legalább ötmillió forintos autót kell keresni.
Mely autókra érvényes? Legalább hétszemélyes, új személyautókra.
Kik jogosultak a támogatásra? Azok a (házas vagy élettársi kapcsolatban
élő), magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező szülők, akiknek
legalább három gyermekük van, akik után még jogosultak családi pótlékra.
Gyereknek számít a 12. hetet már betöltött magzat, vagyis két gyerek után
is felvehető, ha az édesanya várandós. Rendelkeznie kell jogosítvánnyal az
igénybe vevő szülőnek, és nem lehet eltiltva a vezetéstől bűncselekmény
vagy szabálysértés miatt. Köztartozás és a büntetett előélet is kizáró ok.
Feltételek: A támogatást engedélyező határozat véglegessé válásától
kezdve hat hónap áll rendelkezésre az új autó adásvételi szerződéséig
vagy pénzügyi lízingszerződésig. A határozat véglegessé válása előtt sem
szerezhető meg az autó.
Ha már megvan az autó: Az autókereskedőnek el kell majd látnia az autót
szerződés megkötésekor az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján
közzétett „Családbarát Magyarország” logóval. A logónak három évig kint
kell lennie, és ugyanennyi ideig nem adható el az autó.

Vágsélei Csilla Sára

HIRDETÉSEK
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MÁRKÁS NAPSZEMÜVEGEK,
AJÁNDÉK
LÁTÁSVIZSGÁLAT!
ONLINE
BEJELENTKEZÉS

SZEMÜVEGKERETEK

HOYA, ZEISS

SZEMÜVEGLENCSÉK

KONTKATLENCSÉK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

OPTIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526
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www.opticworld.hu
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• Ha nyár, akkor Polaroid napszemüveg, amely
maximális UV védelemmel, és polárszűrővel
rendelkezik viselőjének kényelme érdekében.
Optic World Cegléd, Rákóczi út 2.

• Kényelmes, aranyfényű
mikroszálas anyagból
készült etno mintás breif
fazonú alsó, variálható pántú
felsővel vagy tankinivel.
Krisztina Fehérnemű, Cegléd,
Kossuth F. u. 8. Gyarmati udvar

• Puha szilikon szíj és alaposan megtervezett
csillogó számlap! Azért, hogy a ragyogásról sem
feledkezzünk meg nyáron, új modellekkel
jelentkezik az ICE lo termékcsalád.
• 14 karátos arany karkötő Cirkónia kövekkel díszítve.
Kleopatra Ékszerüzlet, Cegléd, Kőrösi út 1.

• Letisztult fazon, mégis maximálisan trendi! A Cecil nyári kollekciója
kényelmes viselet a vízparton is.
Street Style, Cegléd, Rákóczi út 6.

• Lorelli San Remo 2+ Rocker utazóágy pelenkázó résszel,
kupolával és ringató funkcióval tökéletes az utazások során.
Baby-Mami Bababolt, Szabadság tér 5.

• A pirossal nem lehet melléfogni!
Egyszerűen szexi, Origami
megkötős bikini.
Leona fehérnemű, Kecskemét,
Szil-Coop áruház emelete

• Gyerekek nyári táborozásának hasznos kelléke, hogy
mindent, ami fontos,
magával vihessen.
fashionablekids.hu
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PROMÓCIÓ

Street food
Legyen szó szaftos hússzeletről friss kenyérrel és kovászos
uborkával vagy sajtos tejfölös lángosról, papírtálcán
mustárba mártogatott hurka-kolbászról, vagy épp a város
utcáin csilingelve járó kiskocsiból árult fagylaltról, az utcán
készített és fogyasztott ételek emberemlékezet óta, oly sok
más országhoz hasonlóan, a mi kultúránk, mindennapjaink
részei is.
Manapság STREET FOOD az elterjedt neve az ilyen és hasonló
szabadban árult és fogyasztott fogásoknak, és az új név
alatt a régi megszokott piaci, vásári ételeket is gyakran új
köntösbe öltöztetik.
Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet
(FAO) meghatározása szerint „a street food olyan
fogyasztásra kész ételeket és italokat jelent, amelyeket
utcai árusok vagy házalók az utcán vagy más hasonló
helyeken készítenek és/vagy árusítanak”.
A fenti meghatározáson mára már bőven túljutott a street
food-kultúra. Amit ma street food-ként emlegetünk, itthon
legelébb a piaci étkezés formájában jelent meg. Ki ne említené
vásárok, búcsúk forgatagának elengedhetetlen kellékeként
a lacikonyhákat, amelyek a lacipecsenye mellett frissen sült
halat, kolbászt és hurkát is kínáltak. A vásári étkek fokozatosan
a mindennapokba is belopták magukat. A 19. század első
feléből származik a „debreceni páros” első írásos említése,
amelyet társaságba szerveződött asszonyok árusítottak. Később
a 20. század szocialista időszakában lett igazán népszerű
a háromkerekű kocsiból árult fagylalt, a mézeskalács, a sült
gesztenye és a perec, de töretlen népszerűségnek
örvendtek
a
palacsintával,
lángossal,
kolbásszal, főtt virslivel, főtt kukoricával,
jaffával, kakasos nyalókával, cukorkákkal
kereskedő utcai árusok is. A rendszerváltás
időszaka pedig a csalamádés hamburgert,
a „kecsöpös” hot-dogot, a popcornt, a gofrit
és az újra felfedezett kürtőskalácsot hozta

A termékeinek és szolgáltatásainak magas minősége
mellett, a Fornetti
munkaadóként is kiemelkedő
minőségű munkahely
megteremtésére törekszik
meglévő és leendő munkatársai
számára.
Kecskeméti és kiskunfélegyházi
üzemünkben a következő
munkakörökben kínálunk
munkalehetőséget:

be a mindennapok
utcaképébe, de nem
mehetünk el a rengeteg
gyros-os vagy kínai hely
mellett sem. Az emberekben
mindig is megvolt az igény, hogy
olcsón egyenek jót, ráadásul olyan formában, ami a hétköznapi
teendőikből nem ragadja ki őket, és ez a mai kor emberére
egyre inkább jellemző.
A street food eredetileg nem feltétlenül a magas minőségű
élelmiszer-fogyasztásról szólt, de az elmúlt 5-6 évben ez
teljesen megváltozott. Más a stílusa és jellege, mint a fine
diningnak, de gyakran a minőségben hasonló színvonalat tud
képviselni. Előtérbe kerültek az izgalmas ízek, a különleges
szendvicsek, a hamburgerek, a sültek. Kiemelt szerepet kap
a külső is. Nem véletlen, hogy már professzionális ételfotók
készülnek a hamburgerekről is.
A street food manapság egyre inkább a minőségi gyorsételeket,
illetve az abból eredeztethető ételeket fémjelzi, ami lehet
burger, pizza, gyros, hot dog, de egy elviteles leves, netán
tésztaétel is. Szakértők szerint az újonnan induló ilyen
vállalkozások sikerének első számú titka és követelménye
a magas minőség, amelyet a gondosan válogatott, legtöbbször
kisebb gazdaságokban, bio-termelőktől beszerzett kézműves
jellegű alapanyagok garantálhatnak. Nem egy vállalkozás saját
maga termeli meg a burgerhez használt húst, hozzávalókat,
vagy akár saját kisüzemében állítja elő az ételhez kínált
frissítő italokat is.

• TERMELÉSI MUNKATÁRS (csomagoló) (8 osztály szükséges)
• RAKTÁRI RAKODÓ – TARGONCÁS (3313-as vezetői engedéllyel)
• ÜZEMI VILLANYSZERELŐ (3 műszak, szakirányú végzettség)
• MINŐSÉGELLENŐR (felsőfokú élelmiszeripari végzettséggel,
3 műszakos munkarend)
• GYAKORNOKI PROGRAM pályakezdő fiatalok számára
(középfokú végzettséggel is)
Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatások
• Fejlődési és előrelépési lehetőség
• Remek munkahely, remek csapat

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBBEN:
www.fornetti.hu/hu/Karrier.html
+36-80/20-45-25
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