


HIRDETÉSEK

Nekik új autóval 
bejárni az országot 
a következő lépés
OTP Személyi kölcsön, akár 8 millió Ft-ig, 
ingatlanfedezet nélkül.

THM: 8,4-24,1% 
Ajánlat érvényessége: 2020. január 13. – március 29.

 Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A következő lépés. OTP Bank. 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a kölcsönösszeg 
vagy a futamidő változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A tájékoztatás 
nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és az akció részletes feltételeiről, 
valamint további részletes információkért, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó 
üzletszabályzatokból és hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
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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

Tisztelt örömszülők, Kedves ifjú pár!

www.facebook.com/imregivendeglo
www.imregivendeglo.hu

Imregi Tibor +3630/955-0707
Imregi Zsolt +3630/3389-013
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A hirdetések tartalmáért  
felelősséget nem vállalunk!

VÉGRE! Ki a szabadba!
Gyerekként nem volt bajom a széllel. Sőt, örültem a lehetőségnek, hogy mehetek a közeli mezőgazdasági 
földeket összekötő utakra sárkányt eregetni. Mindegy volt, hogy hasogatóan hideg vagy simogatóan meleg 
az a szellő, fújt és kész. Ma már nem rajongok a kora tavaszi hűvös fuvallatokért. Már nem elég érdekes 
számomra ez a játék, vagy kényelmesség kérdése lenne ez? 

A tavaszi Családinfó készítése közben előkerülő témák és a címlapunk grafikája együttesen csalogatta 
elő belőlem a fenti kérdést. Amikor Kőhalmi Ferenccel, a világgal fütyülő bűvésszel készült interjú során 
beszélgettünk, ő azt mondta: „Azért érzed azt, hogy az előadásom alatt újra gyerek a felnőtt, mert játszik. 
Mert a felnőttek gyakran elfelejtenek játszani.” Játékos felnőttnek tartom magam, de mégis, a széllel ezek 
szerint tényleg elfelejtettem volna játszani?

Egy másik írásunkban, melyben a biztonságos kerékpáros közlekedésről szólunk, Györe Szabolcs, a 
Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület egyik alapítója szerint „Nem az a probléma, hogy sok az autó, 
hanem hogy adott távok leküzdésére rossz közlekedési eszközt választunk.” A beszélgetés közben kolléga-
nőmmel egymásra néztünk, és néma pillantással nyugtáztuk: igen, mi is sokszor választjuk az autót akkor 
is, amikor nem azt lenne a célszerű. Nem csak a dermesztő szélben hagyjuk a bringát a tárolóban pihenni, 
és ülünk kocsiba, hogy elugorjunk a pékségbe kenyérért. Aztán érezzük a nap végén, hogy kevés volt a 
mozgásból, a levegőből... Elkényelmesedtünk? Igen, de változtatni szeretnénk. Nem azért, mert ha már 
ilyen cikkeket készítünk, akkor illene, hanem magunkért és gyerekeinkért. Hogy őket is minél kevesebb 
autós közé engedhessük kerékpárjaikkal az utakra. 

Kilépni a komfortzónából, és tudatosan változtatni. Min múlik ez? Zubor Melisszát tizenévesen érintette 
meg a Hülyeség kora c. film, és ma ő a zero waste életmód egyik kecskeméti éllovasa. Nemcsak a saját 
háztartására figyel, előadásaival mások gondolkodását is formálja. Vegyünk példát a Zölden élni cikkünk 
főszereplőjéről, és éljünk mi is zöldebben! Pattanjunk két kerékre! Menjünk sárkányt eregetni! Helló tavasz!

UI:   Hazaérve azért jól esik majd a kanapén lustálkodva olvasni is! 
      Itt a Családinfó...

Virág Henrietta, szerkesztő
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KEDVES SZÜLŐK! 

Ha van kedvük gyermekükkel 
megoldani részletfelismerő felad-
ványunkat, keressék meg velük a 
kilenc apró részlet helyét a képen, 
karikázzák be őket, fotózzák le, és 
küldjék el az info@csaladinfo.hu 
e-mailre, de akár kivágva, szemé-
lyesen is behozhatják irodánkba!

 
A szerencsés nyertesekre családi 

bábszínház- és mozibelépők, 
gyerekkönyvek várnak!

 (A könyvnyeremények kortól függően változ-
hatnak, ezért kérjük a megfejtésen tüntessék fel 

gyermekük életkorát!)

Beérkezési határidő: 2020. május 14.
Sorsolás: 2020. május 15.

Az oldalt támogatta: Felsőtárkányi DÍNÓ ÉLMÉNY PARK www.dinoparkeger.hu
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Könyvfészek
Az ajánlót összeállította: Pap Zoltán

LŐRINC LÁSZLÓ: 
25 SZELFI AZ ÁRPÁD-KORBÓL

Honfoglalás, csata, királyi esküvő – vajon 
milyen szelfiket posztoltak volna ezekről 
az eseményekről Árpád-kori eleink, ha 
íj, bárd és lúdtoll helyett okostelefont 
tartanak a kezükben? Merthogy lelkesen 
posztoltak és kommenteltek volna, az 
tuti. Árpád vezér, István király, Gizella 
királyné, Szent Margit vagy épp Gellért 
püspök ezeken a rendhagyó történe-
lemórákon hús-vér emberként jelennek 
meg: örülnek, sírnak, és persze húzzák 
egymást. És hogy mi történhetett 
valójában – mi az, amit a történészek 
biztosan tudnak –, a fejezetek végén 
található összefoglalókból derül ki.

MARVEL STUDIOS: KÉPES ÚTMUTATÓ

Kalandozz kedvedre a Marvel-moziverzum világában ezzel a főbb szereplők 
szerint tagolt útmutatóval, és légy részese történetüknek! Tanulmányozd 

Vasember páncéljait, Űrlord egyedi sugárhajtású csizmáját, Amerika Kapitány 
híres egyenruháit, a Levitáció Köpenyét, melyet Strange visel. Ismerd meg 

a Végtelen Kövek titkait, A Tükördimenzió misztikumát, a Pym-részecskék 
hatását, Fekete Párduc testőrségét, a Dora Milaje-t. Fedezd fel Asgard aranyló 

palotáját, a SHIELD hatalmas Helibázisát, Tony Stark csúcstechnológiás 
otthonát, Wakanda rejtőzködő királyságát és még sok más érdekességet!

WINKLER RÓBERT: MÁRTON ÉS MICIKE AZ ÉPÍTKEZÉSEN

Legutóbb, amikor Márton kíváncsi kiskutyája, Micike megszökött, a tűzoltóknak 
kellett kimenteniük egy építkezési gödörből. Micsoda szerencse, hogy semmi baja 
nem esett! És micsoda szerencse, hogy épp egy nagy építkezésnél történt mindez! 
Mártonék még fel sem ocsúdnak a sok izgalomból, máris egy sárga sapkás építés-
vezető lép oda hozzájuk. Daruk, cölöpözők, légkalapácsok zúgnak mindenütt, 
de ott, a sarokban még régészek is dolgoznak! Vajon mennyi idő alatt köt meg a 
beton? Hány méter magas egy daru? Ezekre és még számos kérdésre kapjuk meg 
a könyvből a szerzőpároshoz méltóan alapos és humoros választ.

ROALD DAHL: GEORGIE CSODÁS KÍSÉRLETEI

Lápi Georgie létrehozta a saját csodaszérumát, hogy móresre tanítsa az  
undok-utálatos-hörgős-morgós nagyiját. Ezt semmiképpen ne próbáld ki  

otthon (eszedbe se jusson!), de néhány tudományos kísérletet te is elvégezhetsz.  
Kotyvassz otthon valódi trutyit, vagy építsd meg a saját vulkánod – ezek a 

fantasztikus, lépésről lépésre bemutatott kísérletek könnyen elvégezhetőek, és 
csupa olyan alapanyag szükséges hozzájuk, amelyeket otthon is megtalálhatsz. 

Legutóbb, amikor Márton kíváncsi kiskutyája, Micike megszökött, a tűzoltóknak 
kellett kimenteniük egy építkezési gödörből. Micsoda szerencse, hogy semmi 
baja nem esett! És micsoda szerencse, hogy épp egy nagy építkezésnél történt 
mindez! Mártonék még fel sem ocsúdnak a sok izgalomból, máris egy sárga 
sapkás építésvezető lép oda hozzájuk. Daruk, cölöpözők, légkalapácsok zúgnak 
mindenütt, de ott, a sarokban még régészek is dolgoznak! Vajon mennyi idő alatt 
köt meg a beton? Hány méter magas egy daru? Ezekre és még számos kérdésre 
kapjuk meg a könyvből a szerzőpároshoz méltóan alapos és humoros választ.
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HIRDETÉSEK

Korai nyelvszoktatás,
A NYELVTUDÁS MINDIG IS ÉRTÉKES VOLT, DE A 
GLOBALIZÁCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN, MA MÁR 
INKÁBB SZÁMÍT ALAPELVÁRÁSNAK, MINTSEM 

KÜLÖNLEGES TUDÁSNAK. DE HOGYAN IS LEHET 
MAGABIZTOS NYELVTUDÁSRA SZERT TENNI? 

Írta: Vágsélei Csilla Sára

Manapság, amikor azt látjuk, hogy a gyerekek le 
vannak terhelve, sokan hajlamosak csak legyinteni a 
korai nyelvtanfolyamokra. - Minek az ilyen pici korban? 
Még a magyart se tudja! - hangzik az ellenérv sokaktól. 
Holott a magabiztos nyelvtudás magvait még baba- 
vagy óvodás korban érdemes elvetni, hogy az iskolában 
már csak a gyümölcsét élvezhessük. - Modern kutatások 
igazolják, hogy a korai nyelvszoktatás a szóbeszédekkel 
ellentétben az anyanyelv elsajátítását nem hátráltatja, 
inkább erősíti, gazdagítja az anyanyelvi kifejezőkés-
zséget. Vannak, akik az idegen nyelv által éreznek rá 
egy-egy hang kiejtésére a magyarban. A gyermek egy 
másik nyelvvel csak több lesz, mert eltérő rendszerben 
is megtanul gondolkodni - oszlatja el a kételyeket 
Kincsesné László Anita, általános iskolás angoltanár, az 
LCF Kids Club nemzetközi nyelviskola tanára.

BIOLÓGIAI SOROMPÓK
Az idegen nyelvvel való megismerkedés azért olyan 
hasznos már pici korban, mert az úgynevezett első 
biológiai sorompó előtt történik. - Két olyan kritikus 
időszak van a gyermek életében, ami meghatározza, 
hogy milyen mélyen tudja megtanulni az adott idegen 
nyelvet, ezek a biológiai sorompók. Az egyik 6-7 éves 
korra, a másik 10-13 éves korra tehető. Az a gyermek, 
amely az első sorompó előtt találkozik a korai nyelv-
szoktatással, mindenféle akcentus nélkül képes megta-
nulni egy új nyelvet. Ha a két sorompó között kezd 
el nyelvet tanulni, akkor már lehetnek olyan hangok, 
amelyeket nem tud jól kiejteni. A második sorompó 
után pedig csupán 10% az esélye annak, hogy anya-
nyelvi szinten tudja elsajátítani a nyelvet - világosít 
fel minket Cseh Valéria az LCF Kids Club tanára, aki 
már hat hónapos kortól szoktatja a babákat az angolra. 
Anita, mint általános iskolai tanító nem egy példát látott 
már arra, hogy azok a gyerekek, akik már oviban megis-
merkedtek az angollal, sokkal könnyebben veszik az 
iskolai nyelvoktatást. Ez azért lehetséges, mert az első 
sorompó előtt az agy ugyanazon régiójába raktározódik 
el a nyelvtudás, mint ahová az anyanyelv. A gyerekek 
ekkor ösztönösen éreznek rá a nyelvi szabályokra, nem 

tanulják, hanem elsajátítják azt. Ezért az iskolában már 
önbizalommal, magabiztosan szólalnak meg.

JÁTÉKOS, ÉLMÉNYALAPÚ NYELVELSAJÁTÍTÁS
Az LCF Kids Clubs tanárai elmondták, hogy pici korban 
még nem nyelvoktatás, hanem nyelvelsajátítás zajlik, 
ami mindenféle erőfeszítés nélkül történik. Az órákon 
nem a nyelvi szerkezetre koncentrálnak, csupán arra, 
hogy létrejöjjön a kommunikáció és mindez játékos 
formában. - A babáknál nagyon fontos, hogy ott legyen 
anya vagy apa. Törekszünk arra, hogy egy feszültség-
mentes, családias légkört teremtsünk. A picik ilyenkor 
még nem gátlásosak, ezért nagyon jól reagálnak az inte-
raktív játékokra. Dalokkal, mondókákkal, mozgásokkal, 
bábokkal vonjuk be őket az angolba - mondja Valéria. 
A kiscsoportokban főleg a szülőknek tanítják meg, 
hogy hogyan is kell foglalkozni a gyermekkel. Fontos 
az anyuka, apuka pozitív hozzállása, hogy otthon is 
örömmel vegyék elő az órán tanultakat. 

HOGYAN SEGÍTSÜNK AZ ISKOLÁS GYERMEKNEK?
Az iskolában a tanárokat szorítja a tankönyv, a kötelező 
dolgozatok, és sokszor nincs lehetőség csoportbon-
tásra. Azok a gyerekek, akik ekkor tanulnak először 
idegen nyelvet könnyebben ráfeszülhetnek a tempóra. 
Anita általános iskolai tanítóként azt ajánlja, hogy 
otthon emeljük be a hétköznapokba az idegen nyelvet. 
Nevezzük meg angolul az ételeket, a gyermek kérje 
idegennyelven a vizet. - A gyermekek ma már sok 
időt töltenek a kütyükkel. Természetesen ezt egészsé-
gesen korlátozni kell, de rengeteg angol nyelvű játék és 
alkalmazás van, ami segíthet nekik a nyelvtanulásban. 
Több diákom a Minecraftból és angol nyelvű soroza-
tokból tanul meg olyan szavakat, amelyek engem is 
meglepnek - mondja Anita. 
A játékos nyelvtanfolyamok, intenzív táborok kisis-
kolás korban is nagy segítséget jelenthetnek a nyelvet 
nehezen tanuló gyerekek számára. A klublégkör, az 
összetartozás és a játékos nyelvelsajátítás észrevétlenül 
tanítja meg a kisebbek és nagyobbak számára is a sok 
esetben rettegett idegen nyelvet.

mint a magabiztos nyelvtudás záloga

„Kisfiam a “c” hangot “sz”-nek 
ejtette. Az idegen nyelv gyakor-

lása alkalmával jött rá, hogy 
hogyan kell egy német szóban 
ejteni. Azóta magyarul mind a 
szó elején, mind a szó közepén 

hibátlanul ejti.”
Krisztina, 5 éves kisfiú 

anyukája

„Saját tapasztalatból tudom, 
hogy a mai világban már elen-

gedhetetlen legalább egy 
idegen nyelv magabiztos hasz-

nálata. Ezért is gondolom, 
hogy már kisgyermekkorban 
fontos egy másik nyelv beve-

zetése, mert ilyenkor még 
játékosan sajátítja el azt, 

könnyebben rögzül, és pici 
kortól kezdve természetes neki 

az idegennyelv-használat.”
Kitti, 5 éves kisfiú anyukája

„Az én kislànyom maga válasz-
totta a Kids Clubot, mert őt már 
annyi inger éri idegen nyelven, 
hogy mielőbb szeretné annak 

megértését elsajátítani, és ehhez 
nem elég az idegen nyelvű 

mese. Kell hozzá a társaság, a 
móka, a nevetés és mindenek-
előtt egy kiváló szakember.”

Gabriella, 3 éves kislány anyukája

SZÜLŐI TAPASZTALATOK 
A KORAI 

NYELVELSAJÁTÍTÁSRÓL

Kincsesné László Anita és Cseh Valéria
LCF Kids Club kecskeméti nyelviskola vezetői
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28 
•  A zene, lelkes tanárainak köszönhetően, már általános iskolában az élete részévé 

vált. Tizenévesen saját zenekarában, a gitár mellől, egy véletlennek köszönhe-
tően ült a dobok mögé, és talált rá így hangszerére. Na de hogyan lett ebből 
ekkora szenvedély és ekkora gyűjtemény?

Valami oknál fogva már akkor rajongtam a hangszerekért, amikor zenélni 
kezdtem. Olyannyira szent tárgyak voltak azok számomra, hogy egy vidéki 
fellépés után, hajnalban hazaérve sem bújtam ágyba addig, amíg meg nem 
tisztítottam, rendbe nem szedtem őket. Aztán egy 1968-as ceglédi „Róna 
jazz” randevún látom, hallom játszani Kovács Gyulát, aki teljesen elvará-
zsol, és rádöbbenek, hogy ezt a hangszert sokkal komolyabban lehet venni, 
mint ahogy én azt tizenévesen gondoltam volna. Ennek hatására elemen-
táris erővel ásom bele magam a témába. Levelezni kezdek a világ vezető 
ütőhangszergyáraival. Kutatom az információkat itthonról és külföldről 
egyaránt. Az összegyűjtött ismeretanyag inspirált 1979-ben első ceglédi 
kiállításom megrendezésére, mely a „Dob története” címet viselte. 1990-ben 
Kecskeméten „Százéves a jazzdob” címmel került sor a második kiállítá-
somra. Ez már időben kevesebbet markolt, de mélyebbre ásott. Szerettem 
volna fülön csípni a történetet, hogy vajon mikor volt az a pillanat, amikor 
a hason hordott nagydob lekerül a földre. A játékost, aki korábban menetel 
a katonazenekarban, leültetik mögé, szerkesztenek neki egy pedált, amivel 
lábbal is meg tudja azt ütni. Az összeütős cintányérnak készítenek egy olyan 
állványt, amit szintén lábbal, egy rugós szerkezettel tudnak mozgatni, és a 
két kéz útjába, félkör alakban további eszközöket: cintányért, kolompokat 

stb. tesznek, és megszületik az első, 
primitív dobfelszerelés. Kutattam, hogy 
mekkora műszaki és esztétikai fejlő-
désen ment keresztül ez a hangszer, 
míg jelenlegi formájáig eljutott. Amikor 
véget ért a kiállítás, komoly elisme-
réseket kaptam ugyan, de ki kellett 
üríteni a termet. Szomorú kicsengése 
volt: akkor másfél évig azon dolgoztam, 
hogy tíz napig álljon a zászló, majd 
elvesszen az anyag a süllyesztőben? Úgy 
döntöttem, hogy valami olyasmit kellene 
csinálni, aminek az ajtaját éjfélkor is ki tudom nyitni, ha kell. Így két évvel 
később, 1992-ben, a szülői ház garázsában elindult a gyűjtés. 

•   Majd rá egy évre felperdültek a dobverők az első ceglédi Dobosgálán.
Sajnos ’92-ben meghal Kovács Gyula, és én, mint egykori tanítvány, egy nagy-
szabású emlékkoncertet szervezek tiszteletére a ceglédi sportcsarnokban. 
Elhívom az azóta híressé vált tanítványait és egy amerikai világsztárt, hogy 
a televízió is komolyan vegye. Ebből aztán hagyomány lesz, és a következő 
évben felveszi a rendezvény a Nemzetközi Dobos és Ütős Gála nevet. 

•  Melynek 1995-ben kivételesen nem Cegléd, hanem a Budapesti Kongresz-
szusi Központ adott helyet. Valamint ebben az évben született meg a Turbo 
Designer, az első Kármán Sándor által tervezett dob is. A kettő nem véletlenül 
esik egybe, jól tudom?  

1995-ben, a harmadik dobosgálát az akkori rendezőtársam kérésére 
elvisszük Budapestre. Akkor úgy gondolom, hogy soha többet nem fogjuk a 
Kongresszusi Központot a pincétől a padlásig két napra kibérelni, és ha már 
ott vagyunk, akkor tegyünk le valamit az ajtóba, jelezvén, hogy itt a dobos 
szakma. Készüljön egy különleges dob is. Egykori műszaki emberként a 
Harley Davidson jubileumi albumból kapok egy szikrát, hogy ha azt a luxus-
érzést, ami egy chopper jelenthet, össze tudnám gyúrni egy dobbal, akkor 
az akár jópofa is lehet. A német Sonor cég épp kiad egy gyönyörű dobszé-
riát, aminek a geometrikus szerelvényei nekem nagyon megtetszenek, írok 
egy levelet nekik, hogy három marék fényes vassal támogatnák-e a modell-
kísérletemet. A legnagyobb meglepetésemre az a válasz érkezik, hogy igen, 
de ha jól sikerül, kölcsönkérik a frankfurti nemzetközi hangszerkiállításra. 
Ez inspirál engem. 1999-ben meg is járja ez a szerkezet Frankfurtot, komoly 
erkölcsi elismeréseket szerezve ezzel a dobmúzeumnak. A Turbo Designer 
ma is a tárlat közepén, a legnagyobb vitrinben áll.

KÉT ÉVTIZEDE NYITOTTA MEG KAPUIT CEGLÉD FŐTERÉN A KÖNNYŰZENE,  
A JAZZ ÉS A KLASSZIKUS ZENE ÜTŐHANGSZEREINEK FEJLŐDÉSÉT 1900-TÓL 
NAPJAINKIG BEMUTATÓ DOBMÚZEUM. AZ EGYRE GYARAPODÓ GYŰJTEMÉNY 
AZONBAN MÁR NYOLC ÉVVEL KORÁBBAN, EGY CSALÁDI HÁZ GARÁZSÁBAN 

ELVARÁZSOLTA AZ ODA BETÉRŐKET. A MÚZEUM MÚLTJÁRÓL, JELENÉRŐL ÉS 
ELKÉPZELT JÖVŐJÉRŐL AZ ALAPÍTÓVAL, KÁRMÁN SÁNDORRAL BESZÉLGETTÜNK.

DOBMÚZEUM
éves a ceglédi 

Kármán Sándor
gyűjtő, alapító

Turbo Designer,
a Kármán Sándor által tervezett dob.
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•  Ha már a mai múzeumnál tartunk. Hogyan költöztek át húsz évvel ezelőtt a 
garázsban álló kincsek Cegléd főterére?

1997-ben a városvezetés egy műemléki környezetben álló, felújítandó 
épülettel támogatta a dobmúzeum ügyét. Családtagokkal, barátokkal, jó 
ismerősökkel három év alatt sikerült rendbe hozni és kialakítani a belső 
teret, majd 2000. november 27-én, ünnepélyes keretek között megnyitni 
a jelenlegi helyén a dobmúzeumot. Akkor 180 nm-en, kényelmesen 28 
dobfelszerelést helyeztünk el. Jelen pillanatban ugyanitt 38 látható. Maga 
a gyűjtemény már 122 dobfelszerelésnél tart, de helyhiány miatt többet itt 
nem tudunk kihelyezni, ahogy sok mást sem. Tíz kategóriában van a gyűj-
temény rendszerezve: dobfelszerelések, pedálok, pergődobok, dobverők, 
cintányérok, szimfonikus ütőhangszerek, latin-amerikai ütőhangszerek, 
egyéb hangszerek, relikviák, könyvtár. 

•  Hogyan nőtt ekkorára a gyűjtemény?
A gyűjtő lélektana nagyon 
érdekes. Képzelje el azt, 
hogy ha van egy ötven 
lábgépből álló gyűjte-
ménye, és meglát egy 
ötvenegyediket. Hát, hogy 
ne akarná. Ugye? És akkor 
nem is beszélve az ötven-
kettedikről... Így könnyen 
el lehet jutni akár négy-
százig. Tavaly egy bécsi 
gyűjtő barátomnak köszön-
hetően negyven lábgéphez 
jutottam egyik pillanatról 
a másikra. A fele már 
megvolt, a másik fele még 
nem. Az sem baj, ha egy 
tárgyból két egyforma van 
egy gyűjtőnél, mert akkor 
az lehet cseredarab vagy 
alkatrész. Ezek a 80-100 éves hangszerek, 
melyek sokszor méltatlan helyekről kerülnek 
elő (padlásokról, pincékből), elég szörnyű állapotban lehetnek. Nyilván 
van egy ésszerű határ, hogy rendbe hozzuk-e, de legtöbbször az ember 
időt, pénzt nem spórolva mégis nekilát, mert valami olyan érték van 
mögötte, ami miatt megéri.

•  A tárgyak mögött meghúzódó értékeknek köszönhetően a gyűjtemény ki is lép 
valamelyest a dobok keretéből?

Amikor Kovács Gyula meghalt, gyűjteményembe került a féltve őrzött 
francia dobfelszerelése. Ez volt az első olyan hangszer, ami nem csak 
egy pénzért vásárolt darab, hanem ismert, számomra nagyon fontos 
ember személyes tárgya volt. Később hozzám került az Illés zenekar 
dobosának, Pásztori Zolinak, az Ezek a fiatalok c. kultikus filmben 
szereplő, fehér-gyöngyház angol dobfelszerelése is. A mai tárlatunk 
első pontja a Weisz „Api” József emlékhely. Api a két háború közötti 
Budapest leghíresebb zenekarának, a Chappynek volt a dobosa. 1942-ben 
munkatáborba hurcolták, ahonnan már nem jött haza. 1990-ben elhatá-
roztam, hogy megpróbálok ennek a szomorú történetnek a végére járni. 
12 évig tartó magánnyomozás után megtalálom a lányát, akitől hozzá-
jutok a család történetéhez, a zenekari fotókhoz és két eredeti tárgyhoz 
is. A pergődobot ábrázoló jelvényt Gene Krupa amerikai jazzdobos tűzi 
hősünk hajtókájára, amikor 1936-ban Londonban találkoznak. A pár 
dobverőt az utolsó fellépésén használta. Felkutatok egy olyan dobfel-

szerelést, melyhez hasonlón törzshelyén, a Moulin Rouge mulatóban 
játszott. Ezek köré épül fel az ő emlékhelye. Azóta sok magyar és külföldi 
dobos személyes tárgyait őrzi a múzeum. Míg tizenhat évesen arról 
szólt számomra a dob, hogy ráütök és nagyot szól, addig mára az emberi 
sorsok, amik mögötte vannak, sokkal izgalmasabbak. 

•  A jelenlegi helyén fizikai korlátokba ütközik a teljes gyűjtemény bemuta-
tása. Hogyan képzelné el az installációt, ha a falakat arrébb tolhatná, a teret 
nagyobbá tehetné?

Talán kimondhatom, hogy nálunk, Cegléden van a világ legkomo-
lyabb jazzdob gyűjteménye. Lelki szemeim előtt ott van egy 21. századi 
igényeknek megfelelő, korszerű hangszermúzeum: legalább 4,5 m-es 
belmagasságú tér, sok multimédiás eszközzel, ami segíti a gyors 
megértést és tájékozódást, és a fiatalokat is be tudja vonni. Álmaim 
Dobmúzeumában az első terem beavatna a jazz és a könnyűzene kialaku-

lásába. A látogató elindulna 
a tizenkilencedik század-
végi New Orleansból, és a 
különböző zenei stílusok 
mentén haladva (blues, 
ragtime, dixieland, swing, 
bigband-ek, bebop, rock 
and roll, beat, jazzrock, 
világzene stb.) eljutna 
napjainkig. Az egyes instal-
lációk panoptikumsze-
rűen utalnának az eredeti 
helyszínek hangulatára, 
így a korabeli hangszerek 
és legendás dobosok 
mellett feltűnnének a híres 
báltermek és jazzklubok 
is. Óriási anyagom van a 
nagy hangszergyárak törté-
netéről. Ha ezt megérem, 

akkor tárlatvezetés közben olyan mondatok 
hagyhatnák el a számat, hogy: „Fáradjunk 

be a brit dobkészítők utcájába!” Maga a fotóanyag és a bekeretezett 
poszterek is olyan mennyiség, hogy ahhoz is nagy falfelület kellene, 
hogy csak a töredékét ki tudjam állítani. Peter Erskine több dobosgálán 
járt nálunk, adományozott személyes tárgyakat, és nagyszerű patrónusa 
is a dobmúzeumnak. Azt mondta, hogy ha létre tud jönni a nagy 
dobmúzeum, akkor ő a zenében betöltött súlyával mindenben mellé 
áll, segíti azt. Ezek olyan nagyszerű dolgok, hogy kár lenne, ha azért 
vesznének el, mert kicsi a rendelkezésre álló tér.

•  Peter Erskine, világhírű jazzdobos és zeneszerző tavasszal újra Ceglédre 
látogat, és fellép májusban a 25. Dobos és Ütős Gálán. Hogyan készülnek erre a 
jubileumi rendezvényre?

A sportcsarnok tervezett bontása miatt két évvel ezelőtt átköltöztünk 
a művelődési ház színháztermébe. Idén a jubileumi Dobosgálához 
három rendezvény kapcsolódik majd. Április 23-án nyílik a huszonöt 
év dobosgáláit feldolgozó kiállítás a Ceglédi Galériában. Május 9-én 
a Dobosgála napjának délutánján a sztárvendég, Peter Erskine 15.00 
órától mesterkurzust ad az emeleti kamarateremben, valamint a gála 
teljes időtartama alatt hangszerkiállítást rendezünk a legjobb hazai és 
külföldi dobkészítők részvételével.

Virág Henrietta

A múzeumban kiállított 
Zildjian cintányérgyűjtemény.
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PÁSZTOR ANDREA: A PLATÁNFA ÁLMA
Vajon vannak-e a fáknak érzéseik? Boldogok-e, ha virágoznak? Álmodnak-e télen, amikor megkopa-
szodva várják a tavaszt? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a mesekönyvből, amelyet a Családok 
évében adott ki a Kecskeméti Televízió.
Pásztor Andrea A platánfa álma című könyve egy százéves fa és egy óvodás korú kislány szeretetteljes, 
megható kapcsolatába avatja be az olvasót a platánfa szemszögéből. A négy évszakot átölelő, több szálon 
futó történetében fontos emberi kérdéseket vet fel. Megismerhetjük a meséből a szeretet erejét, a körülöt-
tünk lévő világ sérülékenységét, a barátság cselekedetekben megnyilvánuló erejét. A könyv környezettu-
datos gondolkodásra nevel, ezért is választották be 2019-ben a Zöld mesekönyvek közé. A mesét Nagy-Bán 
Kitti grafikus művész egyedi stílusú illusztrációi díszítik, amelyek tökéletesen visszaadják a mese világát.

A mesekönyv megvásárolható a KTV szerkesztőségében, a Pagony könyvesboltjaiban, a kecskeméti Líra  
Könyvesboltban, a Kóborló Antikváriumban, a Korda Könyvesboltban, a Kecskeméti Református Könyvesboltban  

és a Piac és Vásárcsarnokban. Nagy-Bán Kitti illusztrációi elérhetőek a www.illka.hu weboldalon.

A barátságos mérges gomba
- PÁSZTOR ANDREA MESÉJE

Légyölő galóca volt, nincs ezen mit szépíteni. Piros pöttyös kalapját mégis másként hordta, mint testvérei. A spórát, amiből kinőtt a nagy tölgyfa alatt, 
messzire sodorta a szél a többiektől. A távoli galócák naphosszat mérgelődtek, dúltak-fúltak, berzenkedtek, hőbörögtek, gorombáskodtak az erdő 
lakóival. Ő azonban olyan szelíd volt, akárcsak a mellette nyíló harangvirágok. 

Örült a melengető napsugaraknak, rajongott a langyos esőcseppekért, muzsika volt számára a szellő hangja. Rajongva hallgatta a virágok meséit, 
a kalapjára szálló sárgarigók énekét, legszívesebben pedig barátjával, egy apró csigával beszélgetett. Még akkor ismerte meg, amikor előcsalogatták 
a nedves falevelek közül az első cirógató tavaszi napsugarak. Együtt növekedtek, együtt ismerték meg a nagy tölgy alatti világot. 
Aztán egyik pillanatról a másikra minden megváltozott. Emberek jártak a tölgyek alatt. Hangjukat hallva a sünök elbújtak, 
a madarak felröppentek, a kis csiga pedig házába rejtőzött. Csak a galóca állt ott büszkén piros kalapjában.  
– Nézd, anya, milyen gyönyörű gomba! – szaladt oda hozzá egy aprócska kislány, nyomában az anyukájával.  
A lányka leguggolt hozzá, elragadtatott mosollyal szemlélte, anyukája azonban elsápadt a rémülettől.
– Nehogy hozzányúlj, drágám! Ez egy mérges gomba! – sipítozott. El akarta taposni, aztán mégis 
 meggondolta magát. Attól tartott, a cipőjére tapad a galóca erős mérge.
Az emberek, amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan el is tűntek. Amikor már messze jártak,
 előmásztak rejtekükből a sünik, hazarepültek a sárga rigók, szarvacskáit 
nyújtóztatta a csiga. Csak a kis gomba jókedve nem tért vissza. 
– Hogy lennék én mérges gomba? Soha senkinek nem ártottam 
– tépelődött magában.  
A biztonság kedvéért azonban megkérte a kis csigát, ne másszon 
rá többet. Hiába nyugtatták a többiek, akkor is szeretik, ha mérges 
gomba, hisz úgysem tervezik, hogy megkóstolják. 
Napokig rágódott, töprengett, törte a fejét azon, mit tehetne. Aztán úgy 
döntött, egyvalaki segíthetne rajta. A tavaszhoz kezdett fohászkodni, 
akinek az életét köszönhette. Arra kérte, változtassa meg. Legyen épp  
olyan ártalmatlan, mint a vargánya, a szegfű- vagy a fafül gomba.  
A tavasz pedig meghallotta őt, és egy szellő szárnyán leereszkedett hozzá.
– Légyölő galócaként bújtál ki a földből, kicsi gomba, ezen én sem változ-
tathatok – súgta a tavasz. – Az azonban már rajtad múlik, hogyan éled  
az életed. Csak annyit tanácsolhatok, légy az, aki eddig voltál. Hiába piros 
pöttyös a kalapod, hiába van bocskorod, az a fontos, ami legbelül van 
benned. Az pedig nem a méreg, hanem a szeretet. 
Ennyit mondott a tavasz, és már repült is tovább, hogy virágba borítsa  
a galagonya bokrokat. 

A kis galócát boldogság töltötte el. Úgy érezte, sokkal melegebben süt rá 
a nap, zöldebb a tölgy lombja, illatosabbak a körülötte nyíló virágok.  
A kis csiga csiklandozta az oldalát, ahogyan felmászott rá. Nem küldte  
el többé. Tudta, hogy összetartoznak. Ezen nem változtathat már senki 
és semmi sem.
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„Nem mindig a nagy szerep 
az IZGALMAS SZEREP”

HAJDÚ MELINDA MAJD TÍZ ÉV UTÁN, EGY 
ÉVADIG TÁVOL VOLT A KECSKEMÉTI KATONA 

JÓZSEF SZÍNHÁZ SZÍNPADÁTÓL, HISZEN KISFIA 
SZÜLETETT. IDÉN A NAGY SIKERŰ CHICAGO 

MUSICALLEL TÉRT VISSZA. DE NINCS MEGÁLLÁS, 
AZ ANYASZEREPEN ÉS VELMA KELLY KARAK-

TERÉN TÚL, MÁSIK KÉT DARABBAN IS BIZONYÍT.

A Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház színművészével 

Vágsélei Csilla Sára beszélgetett.

•  Két bemutatón vagy túl, egy még hátra van, közben pedig ott a kisfiad 
is. Ez igencsak teljes gőzzel kezdés. Most így az évad felénél járva, hogy 
értékeled ezt az időszakot? 

Igen, az évadot a Chicagóval indítottuk, ami egy nagy volumenű zenés 
produkció. Viszonylag kevés idő, öt hét volt próbálni, holott sokkal többet 
igényelne, mint egy prózai előadás, hiszen be kell tanulni a dalokat, a 
koreográfiákat is. Persze az első nagy zenés bemutatónál mindig sietni 
kell, mert nagyon várják a nézők.  
De megérte, mert nagyon szereti a közönség, és mi magunk is szeretjük 
játszani. Mai napig rengeteg ismerősöm érdeklődik az előadás iránt. 
Majd jött egy hosszú próbafolyamattal Az ember tragédiája „junior”. 
Mindezekhez fizikálisan vissza kellett rázódnom, a kisfiamat is el kellett 
engedni, a nagyira vagy az apukájára bízni. Ez egy folyamat, ami  
a mai napig tart. Meg kell szoknom, hogy be kell osztanom az erőmet és  
az időmet. Úgy gondolom, elég jól sikerült ahhoz képest, hogy egy ilyen 
szép nagy feladattal kezdtem az évadot.

•  A Chicagóban Velma Kelly szerepe kihívást jelentett számodra? Mi volt 
benne a legnehezebb?

Az, hogy én egyáltalán nem ilyen ember vagyok. A rendező azt szerette 
volna, hogy a hangulat ne legyen olyan békebeli mint a filmen. Mi egy 
sokkal nyersebb, durvább börtönvilágot mutatunk meg. Mélyre is kellett 
ásnom magamban, hogy közönségesebb legyek. Azonban a nézőknek 
szimpatikusak ezek a figurák, még ha gyilkosok is, hiszen úgy vannak 
megírva, hogy szurkolhassanak nekik. A darab zenei világa, a jazz 
nagyon közel áll hozzám. Sok örömöm van benne, nagyszerű lehetőség.

•  Csupa pozitív visszajelzést hallhattunk a darabbal és veled kapcsolatban 
egyaránt. Személyesen is megtaláltak a nézők? Hiányoltak az előző évben?

Gyakran megállítottak tavaly, és mondták, hogy várnak vissza. Sok 
pozitív visszajelzést kaptam a Chicagóra is, ami nagyon jól esik,  
mert az ember csak izgul, hogy vissza tud-e rázódni. 

•  Az ember tragédiája „junior” című darab a gyerekközönségnek szól. 
Te Évát alakítod benne. Hogyan nyúltatok ehhez a műhöz úgy, hogy a 
fiataloknak is érthető legyen?

Egy hosszú próbafolyamat előzte meg a bemutatót. Sok elemző asztali 

próba volt az első hónapban, és csak utána próbáltunk közösen. Érdekes 
darab, ami a fiatalokat próbálja kicsit közelebb hozni a színházhoz annak 
ellenére, hogy nehéz a szöveg, és a cselekmény is. A gyerekközönség 
miatt mégis életszerűen kell előadnunk, figyelve arra, hogy ne sérüljön 
a madáchi szöveg és a mondanivaló sem. Meglepő volt számomra, hogy 
ilyen sokáig tudnak rezzenéstelenül figyelni a gyerekek erre az eredetileg 
felnőtteknek szóló műre. Az ember tragédiája az élet értelmét boncol-
gatja, filozófiai kérdéseket vet fel. A mi előadásunkban ez egy frappáns 
másfél óra lett. Mind a tizenöt színből egy-egy lényegi dolgot ragadtunk 
ki. Sokat segít a közönségnek az is, hogy fiatalokat látnak a színpadon. 
A Kaposvári Egyetem Cseke osztálya lényeges szerepet kap benne, 
Koltai-Nagy Balázs játssza Ádámot. Jó érzés fiatalokkal dolgozni, engem 
is felfrissít. Kell is, hiszen az egész előadás alatt színen vagyunk, ami elég 
fárasztó. Nincs takarás, nincs pihenő. Fegyelmezett jelenlét és egymásra 
figyelés kell ehhez a darabhoz. Gyorsan kell váltanunk korok és figurák 
között, ami érdekes színészi feladat. 

•  Hátra van még a Gardénia áprilisban. Egy sikeres lengyel kortárs 
dráma, ami négy generációnyi nőről szól. Milyen lelkülettel kezdesz 
neki ennek a darabnak? 

Várom, mert nagyon színészbarát, széles skálán lehet benne játszani. 
A Ruszt József Stúdiószínház egy különleges, intim színházi tér, ezért 
őszintén, egyszerűen természetesen lehet ott szerepelni. A másik két 
játszóhelyen kicsit meg kell emelni a beszédhang erejét. Persze nagyszín-
padon is legalább ekkora öröm a játék, de a Rusztban tudok a legtermé-
szetesebb lenni. Szeretem ezt a fajta finom, érzékeny munkát.

•  Az anyaszerepet már több mint egy éve gyakorlod. Hogy érzed, 
megváltoztatott benned valamit színésznőként?

Valószínűleg azt, hogy máshogy játszom-e, inkább mások tudnák 
megítélni. Szerintem maradtam ugyanaz, aki voltam, eléggé maximalista. 
Mindig is szerettem a munkámat, de most változtak a prioritások  
az életemben. A kisfiam és a családom a legfontosabb. Szerintem jót tesz 
a szerepalkotásnak, ha több pólusú az ember élete. Az anyaság egy kitel-
jesedése a női létnek, csak gazdagítani tudja egy színész életét is. Előtte is 
játszottam anyaszerepeket, de biztos, hogy most másképp szólalnak meg 
ezek a karakterek. 
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„Nem mindig a nagy szerep 
az IZGALMAS SZEREP”

Fotók: Walter Péter

•  Rengeteg szerepben láthattak téged Kecskeméten. Van olyan, amit 
még nem kaptál meg és nagyon vágysz rá?

Én szeretem, ha minél nagyobb skálán játszhatok. Ebből a szem-
pontból szerencsés vagyok, sokféle szerepet kaptam az itt töltött tíz 
év alatt, nem skatulyáztak be. Egyedül az operett az, ahol mindig 
a szubrettet alakítom, de ez hangfaji dolog. Nem nagyon szoktak 
szerepálmaim lenni, de az már megtörtént, hogy ami megtalált  
a Színművészeti Egyetemen, az később visszaköszönt. Ilyen volt  
a Nyomorultakból Fantine. Azért sincsenek álmaim, mert általában 
olyan karaktereket kapok meg, amelyekről először azt gondolom, 
hogy nem nekem valók. Az ember nem mindig tudja mi lakik 
benne, mire képes. Szeretem, amikor adnak egy szerepet, és ki kell 
azt magamból ásni. Sokkal jobb, mint amikor a színésznek van egy 
szerepálma, megkapja, nagyon bizonyítani akar vele, emiatt ráfeszül, 
és nem úgy sikerül. Amikor kapok egy karaktert, ott a kérdés, hogy 
mit tudok belőle kihozni. Ezekből voltak a legnagyobb sikereim. A 
Platonovban egy meggyötört egyszerű feleséget alakítottam, akivel 
szemben ott vannak a nagy nők, akiket mindenki el akar játszani, és 
mégis Szása az egyszerű kis feleség, akit mindig butára játszanak, 
elképesztő hittel, női erővel, mélységgel bír. Eddigi pályám egyik 
legszebb szerepe. Nem mindig a nagy szerep az izgalmas. Már 
Ványa bácsi Szofjáját, a világirodalom egyik leghíresebb női karak-
terét is alakíthattam, szerencsés vagyok.

• A Húsvétra idén hogyan készültök immár családként?
A kisfiam még csak egyéves múlt, de elképzelhető, hogy fog locsol-
kodni is. Miskolc mellől származom, ilyenkor hazamegyünk, és 
nagyon finomakat eszünk. Van egy borsodi étel, amit  
ugyan itt nem ismernek, de nekünk a kedvencünk. Húsvétkor 
anyukám és nagymamám mindig elkészíti. Ez a szirka, amit húsvéti 
sárga túrónak is neveznek. Cukros tejben főzik fel sajtállagúra a 
felvert tojásokat. Szeletelve fogyasztjuk, sonkát, kolbászt,  
tormát, főtt tojást eszünk mellé. A sonkát anyukámék füstölik. 
Nálunk a kulináris élvezetekről és az együttlétről szól  
az ünnep. Közösen megyünk az ünnepi misére. Sajnos ritkán tudunk 
hazamenni, ezért ilyenkor az a fontos, hogy együtt legyünk és 
beszélgessünk.
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- fütyülök a világgal

•  Színpadi karriered kezdetére még egyértelműen kijelenthetjük, hogy a bűvész-
kedésről szólt. Miként találtad meg, vagy miként talált meg téged az illúzió?

Tízéves lehettem, amikor ültem a kádban, és apukám a bátyámmal együtt 
mutatott egy gondolatolvasós kártyatrükköt. Fogalmam sem volt, hogy 
hogyan csinálták. Miután elmagyarázták, még jobban tetszett. Sok könyv 
volt otthon, köztük Rodolfo is. Ezután bújtam, tanultam belőle a forté-
lyokat. Én lettem az, aki a sulis táborokban trükközött a többieknek, a 
vonaton a kupéban utazóknak, a lakótelepen a srácoknak és a szomszé-
doknak. Budapesten rátaláltunk a Figaro Bűvészboltra, majd a boltnak 
köszönhetően Sugár Péter és Molnár Gergely tanáraimra, akik később 
versenyre is vittek magukkal. Az első színpadi fellépésem is egy nemzet-
közi bűvészversenyen esett meg Prágában. 

•  Rodolfo, polgári nevén Gács Rezső könyveivel, játékával a századvégi gyerekek 
nagy része találkozott. Sokan ki is próbáltak belőle jó néhány trükköt, mégsem 
lett belőlük bűvész. Ahhoz kellett még valami, ami megfogjon és magával 
ragadjon ebbe a világba téged.

Az az érzés, hogy utol akarnak érni, és nem is egyféleképpen, hanem 
mindenki máshogy. Érzékeny gyerekként kitapogattam, hogy ki hogyan 
szeretné ezt, csibészkedtem hozzá a hangsúlyommal, a saját ritmu-
sommal. Ezt szerettem meg a bűvészkedésben. Nem a trükköt, nem 
a titkot, hanem azt, hogy úgy helyezem helyzetbe a turpisságot, hogy 
szórakozzon az is, aki benne van. A helyzetek felismerése és manipulá-
lása egész kicsiként fontos volt számomra. A lakótelepen hamar észre-

vettem a konfliktusokat, tudtam úgy szólni külön-külön a vitákban 
szereplő srácokhoz, hogy béke legyen belőle. Sokat játszottam magamban 
azzal, hogy miként tudok hatást gyakorolni az emberekre. Például a test-
tartásommal, pillantásommal elérni azt, hogy a kiszemelt utas mellém 
üljön le a buszon. A bűvészkedés volt az, ami ezt az érzést visszaadta.

• Játéknak tűnik, ami jön belőled, de mesélj a munkáról is, ami mögötte van!
Én még nem a net világában felnövő generáció vagyok. Évente néhány 
alkalommal elmentünk a szüleimmel a Figaroba. Az ott kapott trükköket 
itthon élvezettel és kitartóan gyakoroltam. Nem tudta arról a figyel-
memet elterelni semmi más. Vannak ugyan egyszerű kis zsebtrükkök, 
amit könnyedén el lehet sajátítani, de hogy profi legyél, az nagy koncent-
rációt és sok gyakorlást igényel. És én valahogy az akartam lenni már 
tizenéves koromban is. Ezt észrevették a Bűvészbolt munkatársai és az 
általuk ajánlott tanáraim is. Molnár Gergellyel nagyon sok időt töltöttem. 
Vitt magával a nemzetközi megmérettetésekre, ahol azon túl, hogy árul-
hattam az általa gyártott bűvészkellékeket, versenyezhettem is. Jó ember 
volt velem, pecabotot adott, nem halat. Azt is nagyon jól megtanította, 
hogy milyen jó a bűvészkedésnek élni. Habár elsődlegesen az illúzióról 
szólt az együtt töltött idő, mégis többet jelentett nekem. Emberek között 
voltam. Ahhoz, hogy eljussak Pestre, megtanultam vonatozni. Láttam 
hajléktalanokat, megértettem, hogy dolgozni kell azért, hogy nekem 
majd saját lakásom legyen, és azt is, hogy az élet akkor működik, ha mi 
emberek egymással működünk.

„IGAZÁBÓL FERENC 
VAGYOK, EZ A LEGEGYSZE-
RŰBB” – MONDJA MAGÁRÓL 

KŐHALMI FERENC, MŰVÉSZ, 
AMIKOR A SZAKMÁJÁRÓL 

KÉRDEZZÜK. MÁRA A BŰVÉSZ-
KEDÉS ÉS A ZENE CSAK ESZKÖZ 

SZÁMÁRA, AMIT SZÍNPADRA VISZ. 
VALÓJÁBAN ÖNMAGÁT ADJA.

Az előadóval, aki (nem keveset) bűvészkedik is, 
Virág Henrietta beszélgetett. 
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•  Majd a tanulmányaid befejezése után, egy óvodában 
kezdted a kenyérre való megkeresését. Miként lett 
belőled óvó bácsi?

A gimnázium utolsó évében végiglapoztam 
a pályaválasztási könyvet. Sorra vettem, hogy 
a benne szereplő lehetőségek közül melyiket 
érezném jónak. Emlékszem, ahogy mondom az 
akkori barátnőmnek az óvodapedagógia szak 
mellett szóló érveim: de jó, itt lehet énekelni, 
egészséges szakma, minden nap tornázunk, 
jól vagyunk. Tehát érzésből választottam. Majd 
diploma után négy évig dolgoztam óvó bácsiként, 
ami elég is volt. Nem elegem lett, csak pont elég 
volt. Meg akartam ismerni gyakorlatban is az 
ovit, a gyerekeket. Az ott szerzett tapasztalatot 
belerakom a gyerek-, de még sokszor a felnőtt 
műsorokba is. Sok embernek szüksége van 
arra, hogy szeretettel forduljanak felé, és az én 
előadásom szól erről is.

• És miről még?
Aki kijön a színpadra, az fél, azzal huncut-
kodom, de mégis vigyázok rá. Egy játék, ami 
oda-vissza szól. Más bűvészek sokszor komo-
lyabban gondolják. Ők azt akarják átadni az embe-
reknek, hogy van olyan csoda, amivel ámulatba 
lehet másokat ejteni. Én pedig csak játszom általa 
az emberekkel. Nekem ez a képességem van. 
Mindenki máshogy fogja meg a kelléket. Végtelen 
egyszerű célom van ezzel: együtt ünnepelni 
az életet. De ez sokáig önmagam előtt is rejtve 
volt. Legbelül az ember érez valamit, de nem 
meri kinyitni azt a kaput, és megmutatni, hogy ő 
valóban egy játékos. Ehhez nekem nagyon nagy 
bátorság kellett. Három éve történt meg, holott 
már huszonhat éve bűvészkedem. Most már 
megállíthatatlan vagyok abból a szempontból, 
hogy magamat adom. Ebben nagyon sokat segített 
az önismeret, mely útján egy pszichológiai kurzus 
indított el. Tehát ugyanazt csinálom, mint eddig, 
ugyanaz az eszközöm, csak más a szándékom.

•  Tavaly jelent meg a „Fütyülök a világgal” című 
gyereklemezed. Azt már tisztáztuk, hogy előadó 
vagy, aki műsor közben bűvészkedik, de az éneklésről 
még nem meséltél, ez is a változás része? Hogyan 
születtek a dalok?

Ahogy én magam változtam, úgy változott az 
inspirációm is. Szükségét éreztem, hogy fejezzek 
ki mást is, nem csak a manipulátori énemet. Óvó 
bácsiként sokat verseltem és énekeltem a gyere-
keknek. Sokszor felütöttem a kortárs köteteket, és 
saját fejemből is születtek versek és rá dallamok.  
Elővettem őket a fiók mélyéről. Emlékeztem 
mindre. Ahogy jöttek elő a sorok, úgy éreztem, 
hogy megint jó helyen vagyok. Majd Pintér Tibor 
hangszerelésével lett igazán szép ez a zenei anyag.

•  A dalok a gyerekeknek szólnak ugyan, de néme-
lyiket hallva én azt éreztem, hogy egyben üzenet is a 
szülőknek. Például a „Mesét kérek” alatt. 

A „Mesét kérek” Nagy-Bandó András verse. 
Amikor verseket olvastam az ovisoknak, akkor 
az övéi nagyon megfogtak. Klasszikus értékekkel 
maiak, és rengeteg szeretetet árasztanak. De hogy 
üzenjek a szülőknek a megzenésített versekkel, 
az részemről nem tudatos. Elsősorban nem azért 
éneklem őket, hogy elmagyarázzam azt, miként 
lenne jobb az élet, hanem egyszerűen ez az érték-
rendem, és ezt fütyülöm a világba. Ha kapcsoló-
dunk egymáshoz élőben, akkor emberibb minden, 
és ez valóban benne van a dalokban. Valahol ez 
egy segítség, és aki akarja, meghallja, aki nem, 
az nem. Nem nyomom le mindenkinek a torkán, 
ahová meghívnak, ott előadom. Szemereczky 
Imrével és Pintér Tiborral színpadra is vittük a 
Fütyülök a világgal albumot. Tavaly hat koncertet 
adtunk, idén pedig már négynek megvan a 
pontos dátuma a MOM Kulturális Központban.

•  Ha most arra kérünk, hogy tudatosan üzenj valamit 
a mai szülőknek, az hogyan hangoznék?

Hagyják a gyerekeiket élni, ne erőltessék, csak 
hagyják. Annyi sok tantárgy van, annyi sok feles-
leges dolog. Tudom, hogy nagyon nehéz ebben 
a rendszerben ezt megtenni, ahol még meg is 
róják azt, aki nem áll be a sorba, és nem felel meg 
neki. Igyekezzenek azt támogatni, amiben jó a 
gyerekük. Ha magyarból jó, akkor abból patro-
nálják, és matekból csak rugdossák át. Dicsérjék 
meg nagyon abban, amiben jó. 

- fütyülök a világgal
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A picikkel való utazás ugyan egész napos 
szolgálatot igényel a szülőktől, de a megszo-
kotthoz képest kicsit másabbat. A legfonto-
sabb, hogy az az otthoninál ne megterhelőbb, 
hanem éppen ellenkezőleg, pihentetőbb legyen, 
gyereket és felnőttet egyaránt feltöltsön. A 
kicsik és nagyok igényeit figyelembe vevő szál-
láshelyválasztás sarkos kérdés. Ehhez Büchel 
Katalinnal, a Dent Tours Utazási Iroda vezető-
jével keressük a mankókat.

–  Nagyon fontos különbséget tenni, hogy 
egy család milyen korú gyerekkel vagy gyere-
kekkel utazik – kezd bele a tapasztalatok 
összegyűjtésébe az utazásszervező. – A két 
év alatti babákkal még könnyebb dolguk van 
a szülőknek. Különösen, ha a mindig kéznél 
lévő anyatej a pici fő tápláléka, vagy készen 
kapható bébiétellel megoldhatók az étkezések. 
Ma már szinte természetes, ha féléves csecse-
mővel repülőre száll valaki. Nagy előnye, hogy 
két éves korig ingyen utazik a pici. A szállás-
hely kiválasztásánál arra gondolni kell, hogy 
a baba éjszakai és nappali pihenését lehetőleg 
ne zavarja semmi, nyugodtabb helyek jöjjenek 
szóba. Azt azért érdemes figyelembe venni, 
hogy itthon és a környező országokból pár óra 
autózással el lehet érni a megszokott gyermek-
orvost, de távolabbról már nem egyszerű a 
hazajutás. Ahová hetente csak egy repülőjárat 
van, ott nincs más lehetőség, baj esetén is meg 
kell várni a következőt. 

Talán a legnehezebb kihívás a 2-6 év közötti 
gyerekekkel történő utazás. Ők még nehezen 
értik meg, hogy ha otthon ihatnak a csapból, 
akkor a szálláshelyen miért nem, és egyébként 
is, legalább egy felnőtt szempár nonstop rajtuk 
kell, hogy legyen. – Ezen korosztály számára a 
vízpart, a nap, a homok és a fürdés az igazán 
érdekes – folytatja Katalin. – Szerencsés, ha a 
szálláshelyen ők is találnak koruknak megfelelő 
szolgáltatást. Számos szállodában található 
gyerekklub, ahol animátorok segítségével kötik 
le a kicsik figyelmét. Amíg részt vesznek egy 
ilyen programon a gyerekek, addig a szülőknek 
is lehetőségük nyílhat úszni, szaunázni, egy 
kicsit pihenni. A gyerekek számára fontos 
a játszótér és a vízparti csúszda. Nagyobb 
korosztály, sőt a felnőttek számára is egyre 
kedveltebb célpontok a csúszdaparkok. 

Persze sok múlik a család szokásain, de 
az utazásszervezők tapasztalata az, hogy 
általában 12-14 éves kortól válnak érdekessé 
a gyerekek számára a városlátogatások és a 
körutak. Amikor már szereztek némi tudatást a 
különböző történelmi korokról, eseményekről, 
kultúráról. – A dackorszakkal azért számolni 
kell – figyelmeztet a Dent Tours iroda vezetője. 
– Volt már olyan tini utasunk, aki az első 
idegenvezetős körútja után azt nyilatkozta, hogy 
ő ugyan többet olyan helyre nem megy, ahol 
egy idegen mondja meg neki egész nap, hogy 
mit csináljon, merre nézzen. Azóta már ő is 

felnőtt, és ha csak teheti, a városokkal idegenve-
zető segítségével ismerkedik. Az internet segít-
ségével könnyű ugyan bárminek utána nézni, 
de rengeteg idő és türelem kell ahhoz, hogy 
kiszűrjük a lényeget, és csak az igazán érdekes 
látnivalókra fókuszáljunk. Az idegenvezető 
tudását, tapasztalatát nem pótolja a világháló. 

Ha a kamasznak otthon saját szobája van, 
valószínű, hogy nyaralás során is szükségét 
érzi majd a privát szférának. Szerencsés olyan 
szálláshelyet keresni, ahol külön szobában tud 
aludni. Szállodák esetén mégis megnyugtató, 
ha az egybe nyílik a szülők lakrészével, vagy 
legalább az mellett, azzal szemben található.

A nyári élmények mindenki számára fontosak. 
Éppen ezért, annak érdekében, hogy a család 
minden tagja pihenhessen, gyakran több 
generáció utazik együtt – foglalja össze tapasz-
talatait Büchel Katalin. – Ilyenkor nagyon fontos 
arra odafigyelni, hogy a gyerekek is önfeledten 
játszhassanak, de a nagyszülők is el tudjanak 
vonulni pihenni. A szállodák jó része figyel 
erre. Szívesen fogadják a gyerekeket, de biztosí-
tanak legalább egy csendes sarkot a nyugalomra 
vágyóknak. Sőt, van ahol játszótértől, zenétől és 
animációs programoktól távolabb eső kertrészt 
vagy partszakaszt is elkülönítenek erre a célra. 

EGY NYARALÁS FONTOS VELEJÁRÓJA, HOGY OLYAN KÖZÖS 
EMLÉKEKET GYŰJTSÜNK, AMIBŐL MAJD AZ ÉV HAJTÓS HÉTKÖZ-

NAPJAIBAN TÖLTEKEZHESSÜNK. GYEREKEKKEL UTAZNI 
AZONBAN NEM A KERESZTBE TETT LÁBAKKAL VALÓ PIHENÉST 

JELENTI. AHHOZ, HOGY A CSALÁD MINDEN TAGJA KIKAPCSOLÓD-
HASSON, ÉRDEMES ANNAK ÁTGONDOLTAN NEKIINDULNI.

Írta: Virág Henrietta

Büchel Katalin
Dent Tours Utazási Iroda

NYARALÁSRA 
FELkészülni!
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SZEMÜVEGLENCSE

-30%

-50%

-50%

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ 
szemüveglencse

DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG lencse

UV VÉDELEMMEL,
BIZTONSÁGOSAN

HELLÓ 
NAPSUGÁR!

www.opticworld.hu

Az ajánlat 2020. március 1. - május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem 
váltható. Az ajándék látásvizsgálat a hirdetés felmutatásával vehető igénybe. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

OPTIC WORLD CEGLÉD | Rákóczi út 2. | +36 53 311 802 | +36 30 637 3526

+ AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT!

HIRDETÉSEK

Családinfó Magazin | 2020. tavasz     19.



HIRDETÉSEK

TAVASZI 
KIRÁNDULÁSOK

AZ ELSŐ NAPSUGARAK MÉG ABBÓL AZ EMBERBŐL 
IS KIHOZZÁK A KIRÁNDULHATNÉKOT, AKI NEM 

OLYAN NAGY UTAZÓS VAGY TERMÉSZETKEDVELŐ. 
ILYENKOR KI VAGYUNK MÁR ÉHEZVE ARRA, HOGY 

FELFEDEZZÜNK EGY ÚJ VÁROST VAGY CSAK, 
HOGY A ZÖLDBEN SÉTÁLGASSUNK. A TAVASZI 

KIRÁNDULÁSOK LEHETŐSÉGEIT A V.BER TRAVEL 
UTAZÁSI IRODÁVAL TÁRGYALTUK.

Ma már nem újdonság, hogy a családok a 
hagyományos locsolkodás és vendégvárás 
helyett húsvétkor inkább elutaznak. Vannak, 
akik  a wellness hotelek pihentető ajánlatait 
választják és vannak, akik aktívan töltik az 
időszakot.

- Tapasztalataink szerint országon belül 
leginkább autóval utaznak a családok. 
Szívesen látogatnak el wellness szállo-
dákba, fürdőkomplexumokba, élménybir-
tokokra, vidámparkokba, állatkertekbe. 
Tavasszal és ősszel nagyon szívesen kirán-
dulnak a Mátrában vagy a Bükkben. Buszos 
utakat leginkább külföldi célállomással válasz-
tanak, de azért akadnak olyan helyek Magyar-
országon, ahová csoportosan is szívesen 
mennek - tájékoztat minket a V.Ber Travel 
utazási referense. 

Országon belül is sok látnivaló akad, amit 
érdemes lehet szervezetten meglátogatni.  
- Belföldi ajánlataink egynaposak, tavasszal 
lehetőség van busszal eljutni a Fertő tóhoz, 
illetve részt venni az Üveg- és filmkészítés 
rejtelmei utunkon is - folytatja szakértőnk.  
- A Fertő tavi népszerű kirándulásunk alkal-
mával meglátogatjuk az Eszterházy kastélyt, 
a kőfejtőt, és sétahajókázásra is van lehetőség. 
Újdonság idén a Parádsasvári Üvegmanu-
faktúra és a Nemzeti Filmtörténeti Élmény-

parkhoz vezető buszos utunk. Ezt az utat 
azoknak ajánljuk, akiket érdekelnek a filmes 
trükkök és az ipartörténet.

Tavasszal leginkább a kirándulós, külföldi 
buszos utak népszerűek. Ahogy télen  
a bécsi karácsonyi vásár, úgy tavasszal  
a szlovén határ melletti Orchidea Farm  
a sláger. Az emberek márciusra már nagyon 
vágynak a zöldbe, ezért is választják szí- 
vesen a természetközeli utakat. - Húsvéti  
ajánlatunk a háromnapos Meseszép Bosznia, 
ami jó kombinációja a természetjárásnak  
és a városnézésnek, hiszen mind a kettő 
szerepet kap utunk során. Vízesésekkel, 
kolostorokkal teli helyeket mutatunk az 
utasoknak, de közben ellátogatunk Szaraje-
vóba és Mostarba is - mondja az utazási  
iroda munkatársa. 

Késő tavasszal, májusban vezetett kirándulá-
sokra is van lehetőség. Minden évben kedvelt 
az osztrák Myrafalle-vízeséshez vezető túra, 
ami 12 km-es távot jelent 250 m szintemelke-
déssel. A táv nem rövid, de könnyű túrának 
számít, ennek ellenére kell egy alapkondíció  
a megtételéhez. - Ezekben az esetekben 
ajánlott felkészülni megfelelő cipővel, 
kényelmes, időjárásálló ruházattal és egynapi 
hideg élelemmel, folyadékkal. Egy-egy 
váltóruha és kullancsriasztó is jól jöhet.

Buszos utak közül gyermekes családoknak jó 
választás a Schönbrunni kastély és állatkert. 
Bécsi városnézés után választható a kastély vagy 
az állatkert bejárása. A schönbrunni az egyik 
legmodernebb állatkert, szülők és gyermekek 
egyaránt nagyon élvezik az ott töltött időt.

A hosszú buszos utak esetében fontos a 
kényelem. Nyakpárnát, ruházatot, plédet, 
élelmet mindenképpen érdemes bekészíteni. 
Szakértőink felhívják a figyelmet arra, hogy 
utazás előtt időben ellenőrizze mindenki a 
személyi igazolványának érvényességét. Unión 
belül nincs probléma, bármeddig érvényes 
lehet, de például egy Boszniai utazás esetében 
legalább három hónap érvényességre van 
szükség. - Amit nem győzünk eleget hang-
súlyozni külföldi út esetén, az a biztosítás 
fontossága, legyen csupán egy nap vagy több, 
mindenképpen szükséges. Bármi történhet, 
és baj esetén horribilis összegeket kell fizetni 
abban az esetben, ha nincsen biztosítás - hívja 
fel a figyelmet az utazási referens..

Az utazási iroda tapasztalatai szerint tavasszal 
már érdemes előre gondolkodni és a nyári 
utazásokat lefoglalni. Vannak örök kedvenc 
utak, amelyek gyorsan betelnek, ilyen a 
Plitvicei tavak vagy az olasz és horvát tenger-
parti ajánlatok. 

Vágsélei Csilla Sára
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APOLLON Extrakarcsúsított (slim fit) férfi 
öltöny 49.000 Ft-tól

Apollon Férfi Divat
Kecskemét, Batthyány u. 10. (a Rendőrséggel szemben)

 MEMO GYERMEKCIPŐ 
3 mm beépített szupinációval, rugalmas 
diagnosztikai felülettel ellátott járótalppal  

a gyermeklábak védelmében.
Tünde Gyermekcipő és Ruházat, Kecskemét, Hornyik J. krt 2.

SNEAKERS 
Minőségi utcai bőrcipők

Kalló-Plast Kft. 
Ceglédi cipőgyár mintaboltja

Cegléd, Fűtőház utca 11.

HIRDETÉSEK

ELEGÁNS APUKÁK 
Legyen bármilyen ünnepi öltözetet megkívánó alkalom, ez 
az öltöny a brokát mellénnyel elegánsan mutat. 79.900 Ft

Öltöny szaküzlet, Kecskemét, Rákóczi u. 6.  
(Okmányirodával szemben)
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A HULLADÉKMENTESSÉGRE VALÓ TÖREKVÉS MÁR EGYRE 
TÖBBÜNK HÉTKÖZNAPJAIBA SZEREPET KAP. MELISSZA MÁSFÉL 
ÉVE VÁLTOTT A ZERO WASTE ÉLETMÓDRA. ZÖLD MISSZIÓ 
INSTAGRAM ÉS FACEBOOK OLDALÁVAL, ELŐADÁSAIVAL  
MÁR EDDIG IS FORMÁLTA  A KECSKEMÉTIEK GONDOLKODÁSÁT, 
MOST PEDIG ÚJ FÁBA VÁGJA  A FEJSZÉJÉT: CSOMAGOLÁS-
MENTES BOLTOT NYIT KECSKEMÉTEN.

•  Mi motivált a hulladékmentes életmódra? Emlékszel hol találkoztál 
vele először?

Egy konkrét dolgot nehéz felidézni, mert mindig értek impulzusok. 
Már az általános iskolában láttam a Hülyeség kora című filmet a 
biológia tanáromnak köszönhetően, ami még mindig mélyen él 
bennem. A következő nagyobb hatás az egyetemen ért, Szegeden. 
Pénzügy-számvitel szakon környezet és gazdaság kapcsolata témában 
több előadást is hallgattam. De a legnagyobb megdöbbenésem az első 
háztartásom kialakításánál ért már itt Kecskeméten. Elszörnyedtem a 
rengeteg felesleges csomagoláson. Keresgélni kezdtem az interneten, 
hogyan lehetne másképp csinálni. Így találtam rá Bea Johnson 
könyvére és Kump Edinára, aki itthon a legnagyobb hulladékmentes 
szakember. Először csak olvastam és hallgattam az előadásait, majd 
elvégeztem a tanfolyamát is. Pont akkoriban nyílt meg Pesten az első 
csomagolásmentes bolt is. Innentől már nem volt megállás.

• Meddig jutottál és mi az, amiben még szeretnél fejlődni?
A szelektív szemetünk egy sárgazsák, 2-3 hónap alatt telik meg. A 
kommunális szemetünk, a 110 literes kukában pedig 2018. augusztusa 
óta most van 75%-on. A többi komposztálható hulladék, melyet vissza-
adunk a földnek tápanyagként. Sok minden könnyen megoldható volt 
már az elején is. Beszereztem szütyőket és elkezdtem piacra járni, 
ahol rengeteg dolgot lehet csomagolásmentesen megvenni. Azonban 

nagyon zavart, hogy a szárazárukat, mint a rizs, tészta, hüvelyesek, 
nem igen lehet. Akkor döntöttem úgy, hogy több hónapra előre bevá-
sárolok a budapesti csomagolásmentes boltban. Amennyire lehetett 
a bevásárlásokat próbáltam összegyeztetni más teendőimmel, hogy 
minél kevesebb terhet rójak a környezetre az utazással, de tudtam, 
hogy ez a végtelenségig nem mehet így. Egyébként még a mai napig 
használok olyan nem hulladékmentes termékeket, amelyeket régen 
vettem. Fontos, hogy ezeket ne dobjuk ki a váltásnál, addig haszno-
sítsuk őket ameddig csak lehet. Nagy változtatás számunkra idén, 
hogy elengedtük azt a megfelelést, hogy a vendégeknek veszünk 
üdítőt. A szódagép és a háziszörp kombinációja nem csak hulladék-
mentes, hanem olcsóbb is. Tehát, amit még nem sikerült tökéletesí-
teni, azok mind a környezetemtől függnek, vagy még nem fogytak 
el. A csomagolásmentes boltom megnyitásával önmagamnak is sokat 
segítek a helyzeten.

•  Hogyan csinálod ezt az egészet, hogy ne legyen belőle a mosta-
nában egyre inkább emlegetett klímaszorongás? 

Ez nagyban függ a hozzáállástól. Én például vagy nem csinálok 
semmit, vagy mindent beleadok. Persze nekem is vannak rossz 
napjaim, de túllendülök rajtuk, amikor rájövök, hogy minden egyes 
lépés számít. Ha például a másfél év alatt megspórolt szemetemre 
gondolok, ami tetemes mennyiség, boldog vagyok.

- Zubor Melisszával Vágsélei Csilla Sára beszélgetett

ZÖLDEN élni
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•  Sokan elismerik, hogy valóban tenni kellene a 
környezetvédelem érdekében, de elintézik egy 
legyintéssel: úgysem rajtam, múlik!

Nem szabad ezzel foglalkozni, mert amíg az egymásra 
mutogatás megy, semmi sem fog változni. A tányért 
is elmossuk evés után, holott újra koszos lesz, ha 
eszünk belőle. Ha nem vállalok felelősséget, és 
tépkedem a nejlonzacskót a szupermarketben, azzal 
azt támogatom, hogy ez így van jól. De, amint megje-
lenik egy másfajta igény, megtörténik a változás. Addig 
nem fog a multi és az ipar sem változtatni, amíg az 
igényeink maradnak. Már most látható a változás, 
egyre több embert érdekel a zero waste, és ezt a 
cégek is meglovagolják. Sok jó dolgot szült már ez, 
de nagyon oda kell figyelni, mert egyre gyakoribb a 
zöldre festés. Olyan termékeket állítanak be környe-
zetkímélőnek, amelyek valójában nem is azok. Ez is 
egy üzlet, mindenki pénzből él, természetesen én is 
szeretnék megélni a boltból. Azonban nem mindegy, 
hogy valaki környezetszennyezően szeretne milliár-
dokat szerezni, vagy odafigyelve megélni.

•  Milyen blokkok vannak az emberekben a zero 
waste-el kapcsolatban? Mi az, ami visszatartja őket?

Előadások alkalmával látom, hogy sokan el sem tudják 
képzelni, hogy mi fog történni. Utána pedig érdek-
lődve jönnek oda hozzám. Amíg nincsen elmagya-
rázva az embereknek, hogy hogyan is működik, 
és nincsen tudatosítva, hogy milyen kis dolgokkal 
tehetnek nagyon sokat, addig van bennük egy gát. 
Ezért tartom fontosnak, hogy a boltban nemcsak 
vásárolni lehet majd, hanem kérdezhetnek tőlem, és 
tervezek workshopokat is. Látom, hogy sokakban 
ott van a kérdés, csak nincs motivációjuk utánajárni. 
Visszatartó erő az is, hogy úgy gondolják, tökéletesen 
úgysem fogják tudni csinálni. De a jó hírem, hogy nem 
is kell! Ehhez időre van szükség, illetve kompromisz-
szumokat is kell kötni. Az egészség a legfontosabb, 
a fogaim érzékenysége miatt én is hetente négyszer 
elektromos fogkefét és bolti fogkrémet használok, a 
többi nap fafogkefét, zero waste krémmel. Én nem azt 
akarom kommunikálni, hogy ezt csak így lehet vagy 
sehogy. Azt szeretném tudatosítani, hogy ha már nem 
nejlonzacskóba vásárolunk, és csapvizet iszunk, az is 
nagyon jó, és idővel lehet fejlődni.

•  Sokan gondolják, hogy sokkal körülményesebb, 
drágább ez az életmód, nincs nekik erre idejük. 
Tényleg így van ez?

Valami drágább, de valamin meg rengeteget lehet 
spórolni. A drágább, azért drágább, mert nem éhbérét 
dolgoztatott emberekkel készíttetett import, hanem 
bio minősítésű magyar termék, amelyet meg is kell 
becsülnünk. Csomagolásmentes boltban egy szemet 
is lehet venni valamiből, és ha nem ízlik, nem kell 
egy egész zacskót kidobni. Az ivóvízen, vagy a 
természetes tisztítószereken (ecet, szódabikarbóna, 

mosószóda) rengeteget lehet spórolni. A zero waste 
elsőre lehet, hogy időigényesebb, de ahogy rutinná 
válik még gyorsabb is lesz, mint azelőtt volt. Én 
magam is utálok vásárolni, ma már hetente egyszer 
húsz perc alatt oldom meg a piacot. Volt, amikor két 
munkahely mellett éltem így az életem, és akkor is 
belefért minden.

•  Milyen változtatásokkal érdemes elkezdeni a hulla-
dékmentességre törekvést?

Ez nehéz, mert mindenkinek más a fontos, más a 
nehezebb. Nekem a kulacs volt az első lépés, de a 
páromnak például ez nagyobb nehézséget okozott. 
Mindenki fontolja meg, mi az, ami nem változtat 
nagyot a rutinján. A zacskó helyett a szütyő jó 
választás, mert mehetsz ugyanoda vásárolni, csak 
másba teszed például a pékárut vagy a zöldséget, 
gyümölcsöt. Szerencsére ez már a multiknál is megva-
lósítható. Csapvízre váltani flakonosról ugyancsak 
jó, még csak haza sem kell cipelned. Tusfürdő helyett 
a szappan sem nagy váltás, sok helyet lehet vele 
spórolni a kád szélén és utazásnál. Érdemes átsze-
lektálni a ruhákat, elajándékozni, amire nincs szüksé-
günk. Ez még nekem is feladat. 

•  Eddig a Zöld Misszió Facebook és Instagram 
oldalán, előadásokon osztottad meg a tapaszta-
lataidat, most pedig megnyitod a belvárosban 
Kecskemét első csomagolásmentes boltját. Milyen 
alternatívákat kínálsz?

Igyekszem minél közelebbről jövő magyar és bio élel-
miszereket és termékeket kínálni. Sajnos vannak olyan 
cikkek, amelyeknél ez nem megvalósítható, ilyenek 
a fából készült fog- vagy mosogatókefék is. Az oka, 
hogy Magyarországnak nincsen fenntartható erdő-
gazdálkodásból származó faterméke. Az élelmisze-
rekénél és bizonyos kozmetikumoknál azért jobb a 
helyzet. A kínálatban van lekvár, szörp, méz, szend-
vicskrém, paradicsomsűrítmény, üveges készétel, 
pékáru, illetve rengeteg szárazáru, kimérősen vásá-
rolható liszt, ecet, tészta, fűszerek, csokipasztilla, 
magvak, hüvelyesek, mák. Párom szüleinek tanyá-
járól érkezik majd a tanyasi nasi, ami alatt szalonnát, 
kolbászt és visszaváltós üvegben mangalicazsírt kell 
érteni. Háztartási eszközök, tisztítószerek széles skálá-
jából lehet válogatni: luffa szivacs, komposztálható 
mosogatókefe, mosogatópor, mosogatószer, mosószer, 
folyékony szappan, ablaktisztító. Tisztálkodási szerek 
közül található a boltban szilárd sampon, szappan, 
shea vaj, arckrém, testápoló, dezodor. Újraszalvéták, 
újrakendők, szütyők és üvegek is kaphatók, hogy 
biztosan tudjanak mibe vásárolni a betérők. Tervezek 
a boltba továbbra is workshopokat és olyan napokat, 
amikor a termelőkkel ismerkedhetünk. Ezt nagyon 
fontosnak tartom, mert nagyszerű lehetőség, hogy 
láthatjuk azokat az embereket, akik a termékek mögött 
vannak szívvel-lélekkel.
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TAVASZI 
FÁRADTSÁG

SOKAKNAK ISMERŐS ÉRZÉS TÉL VÉGÉVEL 
A KEDVTELENSÉG, A KIMERÜLTSÉG ÉS A LUSTASÁG.  
A TAVASZI FÁRADTSÁGKÉNT EMLEGETETT ÁLLAPOT 
VALÓJÁBAN TELJESEN TERMÉSZETES, AMELY NEM 

TÉVESZTENDŐ ÖSSZE A DEPRESSZIÓVAL.

Vágsélei Csilla Sára írása

A természet erősen hat ránk, hiszen részei 
vagyunk. Nem csoda, hogy a sötét tél és a 

világos tavasz között nem megy zökke-
nőmentesen az átállás egyik 

percről a másikra. - A tavaszi 
fáradtság nem betegség, 
a pszichiátriában nem is 
ismerünk ilyet, ez csupán 
a köznyelvi neve annak a 

jelenségnek, amikor a téliből 
a tavaszi állapotba váltunk át, 
ami persze több szempontból 

is megterhelő a szervezetnek - mondja Vizinger 
Erzsébet, szakpszichológus.

A TAVASZI FÁRADTSÁG OKAI
Ennek a természetes jelenségnek a szakértő 
szerint két kiváltó oka van. Egyik az élettani 
ok: vitaminraktárjaink a tavasz kezdetére 
teljesen kimerülnek, különös tekintettel a D-vi-
taminra, amely képződéséhez elengedhetetlen a 
napfény. Mindezt tetézi, hogy a téli időszakban 
sokkal kevesebb friss zöldséget és gyümöl-
csöt eszünk. -  Összességében annyi történik, 
hogy két hormon, a melatonin és a szerotonin, 
ami felelős a jókedvünkért és az alvási ciklu-
sunkért, másként működik, mint ahogy hozzá-
szoktunk. Állatoknál erre azt mondjuk, hogy 
téli álmot alszanak. Mi ugye nem aludhatunk 
hónapokig, helyette lelassulunk - magyarázza 
a szakpszichológus. A másik oka pszicholó-
giai: február végére elfáradunk, nagyon messze 
vannak már az ünnepek, amikor utoljára 
pihentünk, és távolinak tűnik a következő is. 
Ekkorra szokott kiderülni az is, hogy a januári 
fogadalmakat nem is olyan egyszerű betartani. 
Mindezek együttesen oda vezetnek, hogy 
sokkal lassabbak, kedvtelenebbek, motiválatla-

nabbak vagyunk. A pszichológus szerint ez a 
jelenség egy-két hétnél nem tart tovább, hiszen 
a melegedő idő, a napsütés gyorsan kirángat 
minket a letargiából. 
A tavaszi fáradtságot megelőzhetjük azzal, ha 
télen odafigyelünk a vitaminok pótlására, és 
több gyümölcsöt, zöldséget veszünk magunkhoz. 
Napi legalább fél óra a szabadban télen is 
nagyon jót tesz. A sport, legyen az tánc, futás 
vagy foci, ugyancsak jó hatással van ránk.  
Szakértőnk ezeket nemcsak a tavaszi fáradtság 
megelőzésére, hanem annak kezelésére is ajánlja. 

HOL ÉR VÉGET A TAVASZI 
FÁRADTSÁG? HOL KEZDŐDIK A 
DEPRESSZIÓ?
A tavaszi fáradtságra, és úgy egyébként, a 
szomorúságra könnyen rámondják, hogy 
depresszió, holott annak sokkal hosszabb és 
súlyosabb tünetei vannak. - A tavaszi fáradt-
ságot inkább motiválatlanságnak, kedvtelen-
ségnek mondanám, nincsen meg benne az az 
alapvető szomorúság, mint a depresszióban. 
A depresszió alatt sok minden megváltozik, 
így sok esetben a testsúly is, illetve az alvási 
szokások felborulnak. Az, ami eddig örömet 
okozott, már nem lesz érdekes. A tavaszi fáradt-
ságnál ez ellenkezőleg van, ha eddig szerettem 
olvasni, most még inkább begubóznék, és 
csak olvasnék. A depresszió esetében elvész 
az örömérzet, az önbecsülés, és értéktelennek 
érzi magát az ember. A depressziós lehan-
golóan beszél önmagáról, képességeiről, ami 
kihat a kapcsolataira, munkájára is. Ez egy 
mindent átfogó betegség, amelyhez hozzátar-
tozik a reményvesztettség és a kilátástalanság 
is. A tavaszi fáradtságnál tudjuk, hogy csak 
egy kis nap kell, és jobban leszünk. A depresz-

sziós ember valóban nem tud kikelni az ágyból, 
és munkába menni, fáradtság esetén csupán 
kedvünk nincs hozzá. Ez nagy különbség - hívja 
fel a figyelmet Vizinger Erzsébet. 

NE FÉLJÜNK SEGÍTSÉGET KÉRNI!
A pszichológus szerint nehezíti a depresszió 
kezelését, hogy sokan tévesen azt gondolják, 
hogy az nem is betegség, csupán gyengeség. 
Pedig ugyanolyan betegség, mint bármi más, és 
kezelni kell. - Fontos, hogy a környezete felfi-
gyeljen, mert a depressziós ember önmagától 
nagyon ritkán vagy csak későn kér segítséget. 
Az érintett nehezen veszi észre, hogy baj van, a 
depresszió kívülről azonban sokkal látványosabb 
- figyelmeztet a szakértő. - Szerencsére az utóbbi 
években sokan már messze nem akkor kezdenek 
el pszichológushoz járni, amikor nagy a baj. 
Időben jönnek, és fontosnak tartják a megelőzést, 
és a környezet is sokkal megértőbb, nagyobb a 
támogatás. A szülés utáni depressziónál sajnos 
még nem így van. A friss anyuka depressziója 
köré még mindig szégyenérzet és meg nem 
értés társul, holott ekkor kellene a leggyorsabban 
cselekedni, mert ez az állapot érzelmileg elérhe-
tetlenné teheti az anyát kisbabája számára. Pedig, 
ha időben segítséget kérne az anyuka vagy a 
párja, akkor kezelhető lenne.

A tavaszi fáradtság egy természetes jelenség, 
amikor egy kicsit meg is engedhetjük 
magunknak a lustálkodást. Azonban, ha 
valakinél a letargia tovább tart, mint pár hét, 
és még a napsütés sem hozza meg a kedvét az 
élethez, akkor gyanakodhatunk, hogy más áll 
a háttérben. Ne felejtsünk el ebben az esetben 
segítő kezet nyújtani neki, és szükség esetén 
szakember segítségét kérni!

Vizinger Erzsébet 
szakpszichológus
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CSALÁD- ÉS TINÉDZSER- 
KONZULTÁCIÓ 
a modern coaching eszközeivel
MEGSZÁMLÁLHATATLAN KIHÍVÁS KERESZTEZI A CSALÁDOK MINDENNAPJÁT, A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK PEDIG 
ÉSZREVÉTLENÜL ALKALMAZKODNAK EZEKHEZ. MI TÖRTÉNIK, HA BETELIK A POHÁR? HA A SZÜLŐK ELFÁRADNAK? 
HA KIMERÜL A PÁRKAPCSOLATI TARTALÉK? HA ÚGY ÉREZZÜK, MÁR NEM IS ISMERJÜK GYERMEKEINKET?

MIT JELENT A CSALÁDKONZULTÁCIÓ? MIBEN SEGÍT?
A konzulens a családok saját megoldásaira koncentrál, átérző, megértő, 
nem megítélő figyelmet ad, a modern coaching eszközeivel személyre 
szabott kérdezéstechnikát alkalmaz. A cél az, hogy a szülők új nézőpon-
tokat kapjanak magukról, maguktól. Ezek az új nézőpontok vezetnek majd 
olyan változásokhoz, melyekből célravezetőbb, tudatosabb döntések szület-
hetnek, az egész család megelégedésére. 

A coaching eszközeit alkalmazó konzultációk alatt őszinte válaszok 
születnek, az ügyfelek hamar felfedezik valódi értékeiket, és fel tudják 
mérni gyengeségeiket. Minden egyes család működésében pozitív előrelé-
pést hoz ez a fajta őszinte tudatosság.

MITŐL MŰKÖDIK A CSALÁDKONZULTÁCIÓ?
Egyik oldalról a konzulens hitelessége miatt. A hiteles konzultáns először a 
saját életében teremt rendet. Hosszú évek alatt készül fel arra, hogy emberi 
lélekkel és emberi döntésekkel dolgozhasson.

Én elsősorban családkonzulensként dolgozom, mivel magam is évtize- 
dek óta tartós párkapcsolatban élek, három gyermeket nevelek.  
Édesanyák és édesapák jönnek hozzám, párkapcsolati, házasságot 
megtartó, vagy elengedő, válást könnyítő, esetleg családi időbeosztást 
javító beszélgetésekre.

Másik oldalról attól a vágytól, hogy a családok teljesebb, őszintébb és 
boldogabb életet szeretnének élni. A kisgyermeket nevelő szülőknél szóba 
kerül a kritikák kezelése, ugyanúgy, mint a tanácsadók elhárítása, mert ez 
bizony nagyon jellemző hazánkban. 

Továbbá gyakori konzultációs téma az időbeosztás pici gyermek mellett, 
esetleg az én-idő, a terhek családon belüli elosztása. Kisiskolás korban 
felvetődnek az iskola okozta viselkedésváltozások, az új szokások.

Az egyik legszebb kihívás számomra a coaching alapú tinédzserkonzul-
táció. Csodálatos felismerések és döntések lapulnak a tinik lelkében. 
Nagyon jó meglátásaik vannak, amit sokszor nem tudnak kimondani saját 
környezetükben. 

Harmadrészt a minőségi emberi kapcsolattól, az empatikus, átérző figye-
lemtől. A konzulens pontosan tudja, hogy minden őszinte válasz, amit 
biztonságos, diszkrét környezetben, támogató figyelemben hoz az ügyfél, 
az előre visz. Jobbá tesz.

Úgy vélem, hogy a konzultáció nem 
a gyengék eszköze, hanem éppen az 
erőseké. Akik mernek őszinték lenni 

magukhoz, változásra, teljesebb, 
tudatosabb, boldogabb életre vágynak.

A következő lapszámban a párkapcso-
lati konzultációról fogok részletesen írni.

SZŰCSNÉ VETRÓ MÓNIKA
ÉLETVITELI ÉS ÜZLETI KONZULENS

6100, Kiskunfélegyháza, Bajcsy u. 12.
+36 20 971 2273

szucsnemoni@gmail.com,  
vetro-coaching.hu

PROMÓCIÓ
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REFLUX
A NYELŐCSŐ ALSÓ SZAKASZÁN TALÁLHATÓ ZÁRÓ-
IZOMNAK VOLTAKÉPPEN ZÁRVA KELLENE LENNI, 
ÉS CSAK ANNYI IDŐRE MEGNYÍLNI, MÍG A LENYE-
LENDŐ FALAT ÁTJUT RAJTA. ELŐFORDULHAT 
AZONBAN, HOGY UTAT ENGED VISSZAFELÉ IS.
írta: Virág Henrietta

Refluxnak nevezzük, amikor a gyomorsavval és 
emésztőnedvekkel keveredett gyomortartalom 
visszajut a nyelőcsőbe. Ez alkalmanként, szélső-
séges hatásokra, például túlzásba vitt étkezés, 
túlfűszerezett étel fogyasztása vagy gyomor-
tájékán szorító ruha következtében egész-
séges embereknél is előfordulhat, és váran-
dósság alatt is gyakori. A reflux hátterében 
különböző okok állhatnak, melyeket kellemetlen 
tünetek kísérhetnek. Dr. Kőházi Anikó, belgyó-
gyász szakorvos segítségével vesszük sorra a 
betegség ismertetőjeleit, és a lehetséges terápiát.
- A visszaáramló savas gyomortartalom a 
nyelőcső és a gyomor nyálkahártyáján felmaró-
dást okozhat, olyan apró, pontszerű sérüléseket, 
mint amikor kívülről a bőrünkön horzsolásszerű 
sérülést szerzünk – magyarázza a reflux okozta 
lehetséges elváltozást a doktornő. – A panaszok 
sajnos sokszor nem függnek össze a kapott 
eredménnyel, előfordulhat felmaródás már enyhe 
jelek mellett is, és erős tünetek ellenére is lehet 
kis fokú a nyálkahártya-sérülés. Mivel a reflux 
súlyos esetben gyomorfekélyhez is vezethet, oda 
kell figyelni az intő jelekre.

A TÜNETEK NAGYON VÁLTOZATOSAK:
Tipikus refluxra utaló panaszok: gyomorégés, 
gyomorfájdalom, a szegycsont alatt érzett égő, 
maró, nyomó érzés. Az érintett betegek egy 
része mégsem tapasztalja meg ezeket a klasz-
szikus tüneteket. Helyette torokkaparás, torok-
fájdalom, száraz, asztmás köhögésre hasonlító 
köhécselés jelentkezik, vagy olyan mellkasi 
fájdalom, ami a nyelőcső felé sugárzik.

MITŐL ALAKUL KI A REFLUX?
1. Túlzott gyomorsavtermelés. Önmagára 
a gyomorsavra szükségünk van az emész-
téshez, de bizonyos dolgok hatására több 
termelődhet belőle a kelleténél. Például, a mai 
modern világ mondhatni elengedhetetlen kellé-
kének, a stressznek a hatására is fokozódhat a 
gyomorsav. Bizonyos ételek, italok fogyasztása 
és a dohányzás is megemelheti annak szintjét.
2. Rekeszsérv. A rekeszizom választja el a 
mellkast a hasüregtől. A kialakult sérv hatására 

a gyomorszáj megemelkedik, ezáltal a nyelőcső 
záróizma nem tud megfelelően zárni.
3. Baktériumfertőzés. A reflux hátterében a 
gyomor- és bélrendszerben megbújó bakteriális 
fertőzés is állhat.

HOGYAN ELŐZHETŐ MEG?
• Javasolt a többszöri, minél kisebb mennyi-
ségben történő táplálkozás. Érdemes óvatosan 
bánni a savtermelést fokozó ételekkel. Nagy 
mennyiségben nem javasoltak a csípős, túl 
fűszeres fogások, a csokoládé, a paradicsom, 
a szénsavas italok, valamint a koffein és az 
alkohol fogyasztása sem. Refluxos panaszokat 
okozhatnak még a citrusfélék, a különböző 
gyümölcslék és a hagyma is. 
• Az étkezés tempójára is érdemes odafigyelni. 
A túl gyors evés során sok levegő kerül a 
gyomorba, ezért az hamarabb meg is telik, ami 
miatt a záróizom hamarabb meg is nyílhat. 
• Éhgyomorra soha ne fogyasszunk olyan 
ételeket, italokat, melyekről tudott, hogy 
fokozzák a savtermelést!
• Lefekvés előtt két órával már ne együnk, mert 
vízszintes állapotban a teli gyomor még jobban 
feszítheti a nyelőcső záróizmát.
• Refluxos panaszokkal küzdőknek érdemes 
több párnát használni, jobban megemelni 
pihenés alatt a fejet a gyomor szintjétől.
• Kerüljük a szoros ruházatot! Ugyan divat 
most a magasderekú nadrág és ruha, de fontos, 
hogy az ne nyomja a gyomrot. 
• Az egyenes testtartásra a gyomor miatt is 

érdemes figyelni, elkerülni a görnyedt törzs 
hatására létrejövő, hasra nehezedő nyomást.
• A napi szintű, megfelelő mozgás természe-
tesen a reflux megelőzésében/kezelésében is 
hasznos, segíti az emésztőrendszer működését. 
Azonban fontos, hogy ne étkezést követően 
azonnal kezdjünk neki a sportolásnak, teljen el 
közötte legalább egy óra! 
• Mellőzzük a dohányzást!
• A stresszt elkerülni ma szinte lehetetlen, 
de meg lehet tanulni a vele való megküz-
dést. Mindenkinek rá kellene jönni arra, 
hogy mi segíti őt leginkább hozzá az ellazu-
láshoz, a feszültségek levezetéséhez. Legyen az 
kézműves tevékenység, sportolás, bármilyen 
hobbi, amit szívesen végez.

A REFLUX KEZELÉSE
- Enyhe panasz esetén érdemes átgondolni, hogy 
mit és mikor ettünk, mennyire volt az fűszeres, 
esetleg mennyire vagyunk/voltunk idegesek, 
valamint azt, hogy ezeken miként változtatha-
tunk. Ha az odafigyelés hatására egy hónapon 
belül nem változik a helyzet, a tünetek továbbra 
is fennállnak, ajánlott orvoshoz fordulni – foglalja 
össze dr. Kőházi Anikó. – Léteznek különböző 
gyomorsav-megkötő, és a gyomrot bevonó 
szerek, amik enyhíthetik a panaszokat, azonban 
önmagában a savtermelést nem befolyá-
solják. Ezek alkalmanként is szedhetők. Azok 
a gyógyszerek, amelyek a gyomorsav terme-
lődést csökkentik, nem egyik napról a másikra 
hatnak. Legalább 8-12 hétig szedni kell őket, 
míg a panaszok enyhülnek. Ezen készítmények 
szedése azonban mindenképp orvosi felügye-
letet igényel. Hosszú távon nem lehet alkalmazni 
őket, mert átesve a ló túloldalára, annyira lecsök-
kenthetik a savtermelést, hogy annak hiánya 
miatt nem tud normálisan működni az emésztés. 
Ha a reflux hátterében bakteriális fertőzés áll, az 
antibiotikummal jól kezelhető. 
A doktornő kihangsúlyozza, hogy mint minden 
más betegség, a reflux esetében is fontos a 
prevenció, hiszen némi odafigyeléssel, életmód-
beli változtatással is sok tehető a nyelőcső és a 
gyomor nyálkahártyájának védelméért. 

REFLUX- 
BETEGSÉG

gyomor

nyelőcső

reflux
rekeszizom

nem megfelelően működő 
nyelőcső-záróizom

26.     Családinfó Magazin | 2020. tavasz



HIRDETÉSEK
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•  A kerékpárhoz több sportág kipróbálásán át vezetett az utad? 
Miért pont a triál?

Édesapám mindig közel állt a motorokhoz, a motor-
sporthoz, aminek köszönhetően háromévesen már 
nekem is lehetett egy pici crossmotorom. Sokat gyako-
rolhattam, és talán ügyes is voltam. Akkoriban sajnos 
apukám több motoros ismerősét is baleset érte. Féltett 
attól engem is, így a motoros karrier számomra hamar 
véget ért. Helyette jött a foci iránti rajongás. Hat évig 
rúgtam a bőrt, de már közben nyitni kezdtem az 
extrém sportok felé. Gyanítom azért, mert azokhoz a 
crossmotorozás már kellő impulzust váltott ki belőlem. 
Az úgynevezett agresszív görkorcsolyázás egy időre az 
életem központi részévé vált. Tizenkét éves koromban 

kiderült, hogy a térdemben lévő porc nem bírja a terhelést. 
Az orvosok azt mondták, hogy abba kell hagynom a korcso-
lyázást, és hogy nagy sportkarrierre ne számítsak, de engem 
a mozgás sokkal jobban érdekelt bárminél. Az előírt regenerá-
ciós kúra után elkezdtem BMX-ezni. A tekerésre azt mondják 
porckímélő, reméltem menni fog. Épp az egyik ceglédi parkban 
gyakoroltunk, amikor feltűnt egy ügyes srác. Brutális módon 
tudott egykerekezni. Furcsa bringájának első és a hátsó kerekein 
pattogott, ugrált vele a padokra. Megfogott a látvány. 

•  Az ámulatba esés után nem sok idő kellett. Ha jól számolom, három év 
után már az országos bajnokság dobogójának legfelső fokára állhattál.

Igen. A parkban látottak után hazamentem, letettem a BMX-et, majd 
édesapám Mongoose kerékpárjával visszamentem próbálkozni, 

ami persze egyáltalán 
nem erre a célra való 
volt. Hetekig jártam 
az újságos bódékat, 
míg az egyik kerék-
páros kiadványban 
ráakadtam egy kétol-
dalas triálversenyről 

szóló cikkre, és abban a pillanatban rátaláltam a sportomra is. Fél év 
triálozás után, amatőr kategóriában elindultam életem első versenyén, 
ahol 24 indulóból a 21. helyet értem el, azonban a megmérettetés 
ízét megéreztem. Akkor még mindenféle tudatosságot mellőzve 
készültem a további versenyekre, szimplán szerettem, amit csinálok. 
Suli és tanulás után mentem estig bringázni. Volt olyan nyári szünet, 
amikor szinte ki sem mozdultam otthonról, az udvarunkon hat darab 
raklapból épített pályán gyakoroltam egész álló nap.

•  Edző nélkül, önmagad készültél aztán később is? Sportágon belüli példa-
képed biztosan volt.

Persze! Sohasem felejtem el az első versenyem, amikor találkoztam 
az ország legjobbjaival. Szabó Örs, Kaiser Tomi, Balázs Peti és 
később Erdélyi Ádám, akivel hosszú éveken keresztül együtt 
edzettünk, és nagyon sokat tanultam tőle. Aztán mind a ketten a 
dobogó legfelső fokáért szálltunk küzdelembe egymással. 
 
•  Min múlik a siker? Tehetség? Kitartás? Akaraterő? Mi a legfontosabb 

ebben a sportágban? 
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a tehetség nem számít. 
Nagyon fontos az alap mozgáskoordináció. Ha van valakinek 
sportbéli előélete a bringázás előtt, az nagyon sokat jelent. Szép 
és jó dolog tehetségesnek lenni, de önmagában az sohasem titka a 
sikernek. Nagyon sok olyan versenyző van, aki tehetséges, viszont 
egy idő után ellazsálja az edzéseket. Őket gyorsan be lehet érni. 

ÉPPHOGY MEGTANULT JÁRNI, MÁR ZSENIÁLISAN LAVÍROZOTT HÁROMKEREKŰ 
BRINGÁJÁVAL A LAKÁS BÚTORAI KÖZÖTT. SZÜLEI TEHETSÉGÉT KORÁN ÉSZREVETTÉK, 

TÁMOGATTÁK SPORTKARRIERJÉT. HUSZONHAT ÉVESEN MÁR 26 MAGYAR BAJNOKI 
CÍMET TUDHATOTT MAGÁÉNAK. A VILÁGHÍRŰ CEGLÉDI KERÉKPÁROSSAL, 

HEGEDŰS LÁSZLÓVAL, HEGÉVEL BESZÉLGETTÜNK.
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Az, aki talán kevésbé géniusz, de sokkal szorgalmasabb, minden nap 
jár edzeni, az behozza. 

•  Mögötted 26 magyar bajnoki cím, több nemzetközi versenyen elért szép 
eredmény. Ma azonban már a Hegeshown a fókusz. Mesélj róla! Hogyan 
cserélt helyet az élversenyzővel a szervező, a showman?

Ha nem egyszemélyes hadseregként indul el annak idején, akkor 
valószínű ennek a vállalkozásnak nem Hegeshow lesz a neve. Élver-
senyzőként a Monster Energy szponzorált, nekik is köszönhető az, 
hogy sikerült a világ tíz legjobbja közé kerülnöm. Amikor a gazdasági 
körülmények kedvezőtlen változásai miatt megszakadt a kapcsola-
tunk, szponzor nélkül maradtam. Valamiből finanszírozni kellett a 
világkupák költségeit, ha indulni akartam. A kerékpárszövetség ugyan 
segített azzal, hogy ha a top tízben végzek, finanszírozza a világku-
pákat, és a szüleim is támogattak, de én saját lábra szerettem volna 
állni. Elindítottam a Hegeshowt. Majd később csatlakoztak a társaim, 
és sikerült a bemutatókhoz használt eszközparkunkat is felépíteni. 
Nehéz döntés volt, hogy az imádott versenyzés vagy a műsorok, de 
a kettő együtt már nem ment. A mára összeállt 7-8 fős csapat tagjai 
szakmailag is nagyon ügyesek, és magát a showt is érzik. Bemu-
tatjuk, hogy egy kerékpárral mit meg lehet csinálni. Látványműsor, de 
egyben a sport iránti szeretetet is felébreszti az emberekben.

•  2017-ben és 2018-ban is sikerült egy-egy Guinness világrekord-kísérlet. 
Lesz harmadik próbálkozás is?

Az elsőre nagyon büszke vagyok. Az akkori 177 cm magasugrás-világ-
rekordot döntöttem meg Londonban. Sok felkészülést követően, 
másodjára sikerült 179,5 cm-t ugorni. A második Guinness szintén 
Angliához köthető, 15 darab egymás után elhelyezett, 50 cm magas gátat 
kellett átugranom picikével több, mint 13 másodperc alatt. Nagy koncent-
rációt igényelt, hogy a számomra alacsonynak tűnő gátakat ne ugorjam 
túl, mert azzal sok időt veszítettem volna. 
Itthon aszfalton edzettem, ott mindezt 
füves pályán, kedvezőtlen időjárási körül-
mények között kellett elérnem. Végül az 
utolsó próbálkozási lehetőséggel sikerült. 
Hogy lesz-e harmadik? Szeretném 
nagyon. Távolugrással szívesen megpró-
bálkoznék, de egy világrekord-kísérlet 
hatalmas szervezést igényel.

•  Láthatunk rólad néhány, hétköznapi, földi 
halandó számára őrültnek tűnő videót. 
Egyiken az Erzsébet-híd vékony korlátján 
kerekezel. Veszélyesnek tűnik…

Ez a MyLine videók egyike. Igen, 
veszélyes, nem is szándékozom ezzel 

arra tanítani senkit, hogy csinálja utánam. Csak megmu-
tatom, hogy a kerékpározásnak van egy ilyen oldala is. 
Látványos, rizikós, határt feszegető, de mégis meg lehet 
csinálni. Nem őrültség ez, hanem belső kíváncsiság. Azért 
MyLine a neve, mert ez az én saját útvonalam, az én szakmai 
kihívásom, amihez kell koncentráció és az a sportolói múlt, 
ami mögöttem van. 

•  Ahogy a versenyeken, bemutatókon bánsz a bringával, azt 
viszont sok fiatal szeretné tudni, vagy legalább megközelíteni. 
Mit üzensz nekik?

Aki vonzódik a triál irányba, ne féljen elkezdeni. Szeretnék 
utat mutatni, hogy hogyan válhat valaki triálossá. Nyugodtan 
írhat, kérdezhet tőlem bárki. Edzői munkára ugyan jelenleg 
nincs kapacitásom, de aki szeretné, az egy megbeszélt 
időpontban találkozhat velem edzés közben, és kipróbálhatja 
a triálkerékpárt. Most azon dolgozom, hogy legyen Cegléden 
is triálpálya, ami nagyban megkönnyítené a gyakorlást. Hátha 
többen nekifutnának ennek a sportnak. A triált soha nem késő 
elkezdeni, lényege, hogy élvezze űzője a mozgást. 

Virág Henrietta
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Fotó: Legendás József

A                 bajnoka
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HIRDETÉSEK

A kétkerekű járgányokkal városon belül sokszor gyorsabb eljutni 
A-ból B-be, mintha autóba szállnánk. És akkor még csak az időről, 
mint pozitív tényezőről beszéltünk, de a mozgást, a környezettuda-
tosságot és a pénztárcánkat se hagyjuk ki a sorból. Észszerűnek 
hangzik a tanács: Ha tehetjük, hagyjuk az autót a garázsban, és hasz-
náljuk ki a kerékpározás előnyeit! Sokunkban azonban ott motoszkál 
a félelem is: Biztos, hogy elengedhetjük a gyerkőcöt kerékpárral a 
suliba? – Ha nem tesszük, és inkább autóval visszük, akkor mi is 
beállunk a sorba, és a nagy forgalomhoz, amitől a gyereket féltjük, 
hozzáteszünk mi magunk is – mondja Györe Szabolcs, a Ceglédi Első 
Sor Kerékpáros Sportegyesület egyik alapítója. - Nem az a probléma, 
hogy sok az autó, hanem hogy adott távok leküzdésére rossz közle-
kedési eszközt választunk. Ha közel megyünk, jobb lenne gyalo-
gosan, ha át kell szelni a várost, vagy el kell menni néhány utcányit, 
akkor kellene rápattanni a bringára, és ha nehéz, nagy méretű dolgot 
viszünk magunkkal, vagy ha el kell hagynunk a várost, csak akkor 
elővenni az autót. A kerékpáros balesetek száma sajnos többszö-
röse a hivatalos eljárásban elindult esetek számának. A kerékpáros 
úthálózat még hiányos hazánkban, és sok helyen szükség lenne 
úttestre felfestett biciklis sávra. 

LEGYEN SZÓ A CSALÁD 
MINDENNAPOS KÖZLEKEDÉ-
SÉRŐL VAGY SZABADIDŐS 
PROGRAMRÓL, ÉRDEMES KÉT 
KERÉKRE PATTANNI. A BIZTON-
SÁGOS TEKERÉS AZONBAN 
GYEREK ÉS SZÜLŐ RÉSZÉRŐL 
EGYARÁNT NAGY ODAFIGYE-
LÉST KÍVÁN.  
Írta: Virág Henrietta

Végre itt a TAVASZ! 
Elő a bringákkal!
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•  Első kerékpáros élményét sok gyerek a szülő mögött ülve szerzi. 
Nagyon fontos a jó minőségű, jól rögzített, jól látható gyerek-
ülés. Sokan a bringa színéhez választják azt, pedig a látha-
tóság érdekében jó lenne minél feltűnőbbet venni. A rögzíté-
seket rendszeresen ellenőrizni kell, az ülést a nyeregcsőhöz is 
ajánlatos hozzácsatolni. A gyerek fejére pedig szintén élénk 
színű sisakot tenni. Kétkerekű kerékpáron csak 16. életévét 
betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb személyt,  
és csakis gyermekülésben!

•  Mielőtt a gyerek kerékpárra ül, ellenőrizzük bringáját! Legyenek 
meg a kötelező, láthatóság szempontjából fontos lámpák, tarto-
zékok. A ruházaton, táskán is megengedett a világítás. A villogók 
még fényes nappal is feltűnők, akár 100 méterrel is megnövelhetik 
a láthatóságot. A legtöbb kerékpáros baleset azért történik, mert a 
gépjárművezetők nem veszik észre a kerékpárost, ezért törekedni 
kell arra, hogy ő minél láthatóbb legyen! Legyen a kormányán 
csengő, és használja is azt, hiszen annak hangját mindenki érti, 
arra mindenki felfigyel. A visszapillantó tükör is hasznos segítség, 
forgolódás nélkül, fél szemmel nyomon követhető a hátsó 
forgalom, fel lehet készülni az előzni készülő autókra.

•  A bukósisak viselete nem kötelező, de erősen javasolt, mert a 
kerékpáros baleseteknél jelentős a fejsérülések kockázata.

•  Ha már iskolába is két keréken jár, a táska megfelelő szállítása 
kardinális kérdés. Nagy csomagot soha nem a kormányon, csak 
hátul szabad szállítani. Az elől elhelyezett táska akadályozná a 
kilátást, a fékezést és az irányítást is. Legpraktikusabb az lenne, ha 
hátsó kosárba tenné bele a táskáját. A háton vitt hátizsák veszélyes, 
ha csak két pántja van, hiszen a bringás testtartás döntött, ezért a 
zsák leeshet jobbra és balra is. A speciális kerékpáros hátizsá- 
koknak van egy plusz pántja keresztbe a hason, ami megakadá-

lyozza az oldalra való kicsúszást, együtt mozog a gyerekkel. 
Kézben, kormányon semmiképpen ne legyen táska!

•  Tanítsuk meg a lurkónak azt, hogy soha ne mástól 
várja a megoldást. Közlekedjen úgy, hogy ha senki nem 
figyel rá, akkor is biztonságos legyen! Ne az legyen 
számára az alap, hogy úgyis neki van elsőbbsége. A 
zebrán, a kereszteződésekben mindig keresse a szem-
kontaktust, hogy a másik fél észre veszi-e szándékát.

•  Ha együtt kerekezik gyerek és felnőtt, fontos, hogy a kerék-
párúton mindig a kicsi legyen elől, és a felnőtt hátulról 
irányítsa őt. Ahol már nem feltétlen szükséges az egy nyomon 
haladás, ott jobb, ha egymás mellett mennek, és párhuzamos 
közlekedés formájában, a felnőtt mintegy bójaként védi  
a gyereket. Így a mögöttük jövő autót fékezésre és nagy ívben 
kerülésre kényszerítik. Ha a szülő hátul van, akkor  
az autós nem biztos, hogy látni fogja, hogy a felnőtt előtt még 
egy gyerek is teker. 

•  A magyar KRESZ szerint jobbra tartási kötelezettség van  
az úttesten, de felnőtt kíséret esetén, a nagyobb előzési 
biztonság érdekében és a balesetveszélyes útpadkák miatt, 
javasolt egy kicsit bentebb húzódni.  

•  Legyen tisztában azzal a gyerkőc, hogy hiába halad védett kerék-
párúton, a kereszteződések akkor is veszélyesek. Sok helyen 
hiányoznak vagy kopottak az autósoknak szóló felfestések, 
akik gyakran rácsúsznak a kerékpárútra. A szemkontaktus itt 
is nagyon fontos, figyeljen mindig arra, hogy az elsőbbséget 
valóban meg is adják-e neki.

•   Ha bajba kerül, atrocitás éri kerékpáros közlekedés közben, 
akkor muszáj hangos szóval segítséget kérni, megcélozni az 
első, megbízhatónak tűnő felnőttet.

•  Készítsük fel egy esetleges kutyatámadásra is! Tanítsuk meg 
neki, hogy ne nézzen soha az állat szemébe, csak a szeme 
sarkából figyelje azt. Ha veszélyt érez, és megteheti, forduljon 
vissza. Ha ez nem lehetséges, akkor lehetőleg szemkontaktus 
nélkül, csendesen, mintha közönyös lenne számára az állat, 
haladjon el mellette. Egy kutya általában önmagában még 
nem veszélyes, de ha több van, akkor azok könnyen felhergel-
hetik egymást. Ha támadnának, akkor tartsa maga elé kerék-
párját, táskáját, hátát pedig, ha lehetséges, kerítésnél védje,  
és kiabáljon segítségért.

•  Kerékpáron soha ne vegye elő a mobilját! Előbb álljon meg, és 
szálljon le! Balesetveszélyes mindkét fülben zenét hallgatni, mert 
a környezeti zajoktól teljesen elzárja magát vele, egyik fontos 
érékszervét kikapcsolja általa. Ha elengedhetetlen, akkor csak  
a jobb fülébe tegye, abba is mérsékelt hangerővel.

Magyarországon, ahogy az Európai Unió többi országában, nincs kötelező kerékpáros képzés, sem kerékpáros vizsga. 
Ami nem azt jelenti, hogy a kerékpározás magától értetődő lenne, sőt rendkívül nagy odafigyelést, türelmet kíván. 

A gyerekek minél biztonságosabb közlekedésre tanításához Györe Szabolcs segít nekünk utat mutatni:

Végre itt a TAVASZ! 
Elő a bringákkal!

Györe Szabolcs,
a C.E.S. egyik alapítója
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NE 
MINDENÁRON 
NYUSZIT!
A bájos, pihe-puha törpenyuszik egyre 
kedveltebbek az állattartók körében. 

Húsvétkor pedig még inkább megsokszo-
rozódik a nyuszivásárlási kedv. Legtöbben 
a gyereküket lepik meg a kisállattal, sok 

esetben nem átgondolva azt.

- Az utóbbi években felkapott lett lakásban törpenyuszit tartani, hiszen kevesebb gond 
van vele, mint egy kutyával. Nem kell kivinni sétáltatni, és a tartási költsége is alacso-
nyabb. Húsvétkor persze még több nyuszit vesznek, csak a legtöbben a helyigényével 
és tartási szabályaival nem számolnak - mondja Dr. Mező Tibor állatorvos.

FELELŐS ÁLLATTARTÁS - FELELŐS DÖNTÉS
Az állatorvos tapasztalata szerint sokan úgy vesznek háziállatot, hogy nem néznek 
utána, csak impulzusszerűen hazaviszik. Ez sokszor, főként a húsvéti nyuszik 
esetében, ahhoz vezet, hogy pár hét után már szabadulnának a kisállattól. - A felelős 
állattartás ott kezdődik, hogy mielőtt megveszek egy háziállatot, utánanézek vele 
kapcsolatban mindennek, és csak azután döntök. Amikor elmegyünk egy állatkiállí-
tásra vagy vásárra, ne ötletszerűen vásároljunk! Kérdezzük meg a tenyésztőt az állat 
igényeiről, szokásairól, állatorvosi és tartási költségeiről. Egy-egy állatfajon belül is 
nagy különbségek vannak, különböző típusú macskák is másként állnak az emberhez 
- tájékkoztat a szakértő. Ha pedig mégis úgy jártunk, hogy a megvásárolt nyuszit 
megunta a család, semmiképpen se engedjük szabadon! Ha van nyúltartó ismerősünk, 
és szívesen fogadja, adjuk neki, de vannak olyan állatkertek is, amelyek befogadnak 
nyuszikat. Az állatorvos azonban figyelmeztet, hogy ne legyenek illúzióink, mert ezek 
az állatok előbb-utóbb más állatok takarmányaként szolgálhatnak az állatkertekben.

HÚSVÉTINYUSZI-ALTERNATÍVÁK
Ahhoz, hogy a gyerekeket nyuszival örvendeztessük meg húsvétkor, már nem 

szükséges nyulat venni. Ma már bérelni is lehet nyuszit 2-3 hétre. Ez az 
időszak általában elég szokott lenni a kisgyermekeknek, hiszen eddig 

tart az újdonság varázsa. A pár hét arra is tökéletes, hogy kiderüljön 
hosszú távon is el tudja-e képzelni a család a nyuszitartást. Ilyenkor már 
előzetes tudással, egy sokkal felelősebb döntés hozható. Nyuszibérlés 
mellett, már egyre több helyen van lehetőség nyuszisimogatásra is 

különböző programok keretében vagy állatkertben. 

FELELŐS NYÚLTARTÁS SZABÁLYAI
- A nyúl tartható kertben és lakásban is, azonban az előbbi sokkal ideálisabb számára. 
Lakásban számolni kell azzal, hogy előbb-utóbb jelentkezni fognak a nyuszinál az 
úgynevezett civilizációs betegségek, szem- vagy orrgyulladás és emésztési problémák 
- figyelmeztet Dr. Mező Tibor. Az állatorvos szerint nincs elég nagy ketrec a nyúl 
számára, de a minimum 1 m x 70 cm-es ketrec megfelelő a lakásban. A nyuszit 
így is rendszeresen ki kell engedni, arra viszont számítani kell, hogy sok mindent 
megrághat. Szobatisztaságra nevelhető az állat, de az almot megfelelően kell takarí-
tani, mert a nyuszik hajlamosak a talpfekélyre, ami által akár szervi bajaik is lehetnek. 
A szabadban tartott nyusziknak sokkal kevesebb problémájuk akad, de kerti ketrec 
esetén érdemes olyat kialakítani, ami körben betonkockás, hogy ne kaparjon el. 
Továbbá nagyon kell figyelni arra, hogy semmilyen állat ne férkőzőn a közelébe, 
mert a nyest, a görény és a bagoly is könnyen elviszi a nyulat. Fontos az is, hogy 
azonos nemű nyuszikat ne tartsunk egy helyen, mert veszekedni fognak, különböző 
neműeknél pedig szaporulatra számíthatunk. Utóbbit megelőzve, a nyuszit is lehet 
ivartalanítani. Az ivarérett nyúl agresszívvé is válhat, ezért is ajánlott az ivartala-
nítás. Állatorvoshoz a nyuszit célszerű évente elvinni, már csak az éves oltások miatt 
is, amelyeket a szúnyogok által terjesztett betegségek és a vérzéses megbetegedések 
ellen kap - Takarmányát tekintve könnyű dolgunk lehet, mert állateledel boltokban, 
nagyobb kereskedésekben elérhetőek megfelelően összeállított nyúltakarmányok. 
Persze házi zöldségmaradékot is kaphatnak, de ezekre is oda kell figyelni, mert van, 
amit csak fonnyasztva szabad neki odaadni. Friss fűvel például nem célszerű etetni - 
tájékoztat az állatorvos. 

A szakértő a nyuszikat kisgyermekeseknek nem kifejezetten ajánlja, mert mind 
a kölyök, mind a felnőtt nyuszi nagyon törékeny. Nem lehet őket úgy gyömö-
szölni, mint egy kutyát vagy egy cicát. A felnőtt nyuszi, pedig karmolni és rúgni is 
nagyokat tud, ha nem megfelelően viselkedünk vele. Olyan gyermeknek érdemes 
nyulat venni, aki önállóan el tudja látni, és van türelme a megszelídítéséhez.

Dr. Mező Tibor 
állatorvos

írta: Vágsélei Csilla Sára
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- Napi 8-10 órában ülőmunkát végzel?

- Idejét sem tudod mikor sportoltál utoljára?

- Mindig el akarod kezdeni, 
  de tartasz a csoportos edzésektől?

Sokan a pihenést találják megoldásnak, pedig már napi 
30 perc aktív mozgás is akár 50%-kal csökkentené az 
ülőmunka káros hatásait.
Ha ez így megy tovább, akkor a mozgásszervi problémáid 
súlyosbodhatnak, kialakulhat porckorongsérv, mesze-
sedés, akár még a munkádból is kieshetsz a jövőben.

A Preventív gerinctréning edzéseken hangsúlyosan a gerinc és a medence stabilitásáért felelős izmokat fogjuk 
erősíteni. Hosszútávú eredményeként testtartásod javul, a tartóizmok megerősödnek, a berövidült izmok pedig ella-
zulnak, ezáltal a terhelés lekerül a gerincoszlopodról. Az edzés rendszeresítése által javul közérzeted, állóképes-
séged, frissebbek és energikusabbak lesznek a hétköznapjaid.

Az edzésen nem lesznek ugrálások, akrobatikus elemek, nem használunk nagy súlyokat. 
Eszközeink között szerepelni fog 1-2 kg-os kézisúly, fit-ball, TRX.

 VÁROM MINDAZOKAT A 30-50 KÖZÖTTI HÖLGYEKET ÉS FÉRFIAKAT:
- akik soha/régen vagy rendszertelenül edzettek
-  akik már fontolgatják a sportolást, de nem érzik magukat kellően fittnek, 

hogy részt vegyenek egy nyílt, haladó edzésen
-  akiknél még nem alakult ki súlyosabb mozgásszervi probléma, de szeretnék 

megelőzni a bajt
-  akik túl vannak már a rehabilitáción, gyógytornán és szeretnék fokozatosan 

nehezíteni a terhelést az edzésükben
- akik szeretnének az alap testtartásukon javítani

A program minden hónap elején indul, tehát ha a fent leírtak után megszólítottnak érzed magad, és szeretnél 
részt venni az edzéseken, bátran jelentkezz a soron következő tréningre! 

Tel.: 0630/786-32-36 • Bővebb információ: www.formazona.hu/preventiv-gerinctréning/

Preventív Gerinctréning
Vegyél részt egy nyolcalkalmas, zártkörű gerinctréningprogramon!

Konfár Zsóka vagyok
Személyi edző, TRX oktató, Spinning Instruktor és gerinctréning oktató.

Szívügyemnek érzem megszerettetni az emberekkel a mozgást, mint az egész-
séges életmód egyik alappillérét. Tapasztalatból tudom mondani, hogy a rend-
szeres testmozgás nemcsak testileg, de lelkileg is feltölt, kiegyensúlyozottabbá 
és hatékonyabbá tesz életünk összes területén.  

A preventív gerinctréninget olyan mozogni vágyó hölgyeknek és férfiaknak 
ajánlom, akikben megérett a gondolat: igen, szükségem van a rendszeres test-
mozgásra, szeretnék fittebb és energikusabb lenni!

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 6.00-22.00

Szombat: 8.00-20.00
Vasárnap: 14.00-20.00

Cím: Kecskemét, Izsáki út 2.
Kövess minket Facebookon is: 
www.facebook.com/formazona/
Honlap: www.formazona.hu

PROMÓCIÓ
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Már az inkák korában felfedezték a kakaóbabot, amiből édes, csokoládé ízű italt készítettek. Az ekkor készült nyalánkság 
közel sem hasonlított a ma kapható termékekhez. - Magyarországon az 1800-as évek elejétől voltak kezdeményezések a 
csokoládé előállítására és forgalmazására, de az igazi áttörés Stühmer Frigyes, hamburgi cukrászmester nevéhez kapcsolódik, 
aki 1868-ban megalapította az első csokoládégyárat Magyarországon - avat be minket a csokoládé eredetébe Rimóczi László, 
a lajosmizsei Rimóczi-Art csokoládé és grillázs szalon tulajdonosa. 

A NYÚL ÉS A TOJÁS KAPCSOLATA
A források szerint a nyulat, mint húsvéti jelképet a 16. századi Németországban használták, hazánkba a 19. század folyamán került 
német közvetítéssel. Ennek menetéről szintén sokféle elképzelés létezik. - Az egyik magyarázat szerint a tojástojó nyúl pusztán egy 
egyszerű fordítási hiba következménye: régen a németek gyöngytyúkot (annak tojásaival együtt) ajándékoztak egymásnak a tavasz 
köszöntése alkalmából. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, vagy rövidebb formában Hasel, ami nagyon hasonlít a Hase, azaz a nyúl 
szóra - mondja a cukrászmester. A csokoládé kapcsolása innen már egyszerűen ment, hiszen a kisgyerekek közkedvelt nyalánksága 
volt már akkor is, valamint a férfiakat is szívesen lepték meg vele locsolóajándékként.

A JELENLEGI PIAC
Az elmúlt évek során központba kerültek a kézműves termékek. A formát tekintve, a klasszikus alakzatok az igazán kedvencek. Ma már 
ugyan több édességet eszünk, mint a kétezres évek elején, de a húsvéti csokoládéfogyasztás évről-évre mégis csökken. Ennek oka lehet, 
hogy talán szívesebben adunk és fogyasztunk kevesebb, de minőségi csokoládét. - Valószínűleg az is közrejátszik, hogy már nem a régi 
formájában tartják a családok a hagyományokat. Pár éve az ünnep négynapossá bővült, ezért ebben az időszakban sokan elutaznak, 

így a locsolkodás és az ajándékozás elmarad. A meleg is hatással van a csokifogyasztásra, mert 
a locsolkodóknak sem adnak feltétlen csokoládét, hiszen a zsebükben megolvadhat - indokolja 
Rimóczi László. - Konkrétan a húsvétra fejlesztett technológiákat már nem készítünk, valamint 
nagyobb beruházásokat sem indítanak rá a gyárak. 

A 2020-AS CSOKOLÁDÉTREND
- Közkedveltek a színes csokoládék. A csokoládébabszemeknek nem 
hagyjuk, hogy megbarnuljanak a fermentáció során, így megmarad egy 
rózsaszínes árnyalat, amiből a Rubin csokoládé készül - ismerteti a techno-
lógiát László. - Másik nagy kedvenc a Gold csokoládé, aminek nemcsak a 
színe különleges, de a karamellás ízvilágával igazi közönségkedvenc lett. 
A nagyüzemi, és a kézműves csokoládékra is igaz, hogy egyre többen 
kedvelik a sima, átlátszó celofánba vagy fehér papírba csomagolt termé-
keket, a szépen kimunkált, de hagyományos megjelenésű formákat. 

SEGÍTSÉG AZ AJÁNDÉKOZÁSHOZ
A csokoládé bármikor jó és könnyen beszerezhető ajándék. Alapvetően a fiatalok a tejes, lágyabb 
ízeket kedvelik, és az idősebb korosztály nyitott a testesebb étcsokoládéra. A gyerekeknek jó 
választás a több csokiból kombinált variáció vagy az eper és karamell krémmel töltött változat. 
Felnőtteknek a minőségi alkohollal, például pálinkával vagy brandyvel ízesített finomságokat 
is szívesen ajándékozzák. - Akár bonbon, akár táblás formációban gondolkodunk, mindig 
nézzük meg az összetevők között a termék kakaó tartalmát, mivel ez adja a csokoládé igazi ízét.  
Minél magasabb a százalék, annál minőségibb és finomabb a csoki – javasolja az okleveles mester.

A csokinyuszi
NYOMÁBAN

Rimóczi László, 
a Rimóczi-Art Kézműves 

Csokoládé és Grillázs Szalon 
tulajdonosa

HÚSVÉTKOR A SONKÁN, A TOJÁSON ÉS A SÜTEMÉNYEKEN KÍVÜL A CSOKOLÁDÉ IS KIEMELT SZEREPET KAP 
A BEVÁSÁRLÓLISTÁN. UTÁNA JÁRTUNK, HOGY HOGYAN KAPCSOLÓDIK AZ ÜNNEPHEZ,

 ÉS ADUNK PÁR TIPPET, KINEK MILYEN CSOKIT ÉRDEMES AJÁNDÉKOZNI. 
Bátóczki Nikolett írása
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