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SzerkeSztői gondolat
Kedves Olvasónk!
Már második alkalom, hogy szerkesztőségi munkánk középpontjába 
a család került. Körbejártuk az aktuális témákat, megkeresve hozzá a 
környékünkön élő szolgáltatókat, üzleteket. Majd izgatottan készül-
tünk a tavaszt köszöntő Családinfó megjelenésére, a nyomdából fris-
sen érkezett újság kézbevételére, belelapozására...

Fogadja figyelemmel, érdeklődéssel! Tartalmából olyan témák ke-
rülnek ki, amik a családok mindennapjait meghatározzák, legyen szó 
ünnepről, gyermeknevelésről, egészségről, divatról, autóról, technikai 
megoldásokról, pénztárcánkat befolyásoló gazdasági ügyekről, gaszt-
ronómiáról, játékról. 
Bízunk benne, hogy az egyre többet szabad levegőn, napsütésben el-
töltött idő mellett, jut idő az olvasásra. Igyekeztünk úgy összeállítani 
magazinunkat, hogy a közelgő húsvéthoz, a tavaszi szünidő eltöltésé-
hez is tudjunk hasznos tanácsokkal, információkkal szolgálni.

Kívánunk minden kedves olvasónknak  
kellemes húsvéti ünnepeket! 
    a szerkesztőség nevében:  
    Zakar László felelős kiadó

Impresszum - Családinfó
2016 tavasz, II. évf. 1. szám
Megjelenik negyedévente  
ingyenesen 12.000 példányban 

Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László

SzerkeSztőSégek:
2700 Cegléd, Múzeum utca 3.
Tel/fax: +36 53 317 422
www.dpmsz.hu, info@dpmsz.hu

6000 kecskemét, Kőhíd utca 17.
Tel/fax: +36 76 498 479
www.keszin.hu, info@keszin.hu

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

Terjeszti: Hírös Modul Kft.  
Albertirsa, Cegléd, Kecskemét és  
Nagykörős városban

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk
Eng. szám: 75.480/1997!
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• Mennyiben lett sokrétűbb a mostani igazgatói munkája a régebbi színészi, ren-
dezői feladataihoz viszonyítva?

Mindenben megváltozott. Bács-Kiskun megye legnagyobb színházáról van szó, 
évi 13-17 bemutatóval működünk. Az első időszak nagyon nehéz volt. Szám-

talanszor dolgoztam éjszakába nyúlóan. A mai napig, nap mint nap tanu-
lok. Nem lehet színházigazgatónak születni. Már gyermekszínészként is 
olyan nagy mester szerettem volna lenni, mint Gróf Laci bácsi a nagyvá-
radi színház egykori igazgatója. Vágytam rá, hogy egyszer majd szín-
házat vezessek. Számomra mindig természetes volt a színházi világ, hi-
szen ott nőttem fel.

• Mennyire nehéz feladat egy nagy színházi társulatot összetartani?
Mindennek megvan a maga szépsége és a nehézsége is. Amikor 
Kecskemétre kerültem, örököltem egy társulatot. Az első évben még 
ismerkedtünk egymással, próbálgattuk hogyan megy a közös mun-
ka. Most már büszkén vallom magaménak, szerintem az ország 
egyik legkiválóbb társulatát.

• Mi alapján jön létre egy évad repertoárja?
Van erre egy művészeti tanácsunk. Nagy örömömre szolgál, 
hogy ennek már Rusznyák Gábor főrendezőnk is tagja. Szere-
tek velük együtt előre gondolkodni. Az elképzeléseim közép-
pontjában mindig a színész áll. Az a lényeg, hogy a társulat ho-
gyan tud fejlődni, a vezetőszínészeknek újabb és újabb kihívá-
sokat biztosítsunk, amelyek által fejlődni tudnak és sikereket 
érhetnek el.

• Kecskeméten nagyon nagy siker volt a Páratlan páros 1., 2. 
Szegeden is vendégszerepeltek vele. Melyik eddigi darabjában 
játszott a legszívesebben? Van-e vágyott álomszerepe?
A Páratlan páros egy különleges darab. A Madách Színház-
ban 30 évig játszottuk, és játsszuk ma is, rendeztem Bécsben 
és Nagyváradon is. Nagyon szerencsés helyzetben voltam az 
egész pályám során. Általában 5-7 bemutatóm volt évadonként, 
így nem kellett gondolkoznom, hogy milyen szerepet szeretnék 
még eljátszani. Soha nem voltam beskatulyázva egy karaktertí-
pusnak. Játszottam zenés darabban, vígjátékban és drámában is. 
Most már igazgatóként más az elsődleges feladatom.

• Idén számos darab rendezésén dolgozik. Mesélne a legutób-
bi munkájáról!
Végigjártam a lépcsőfokokat. Gyermekszínészként kezdtem. Ké-
sőbb színészként is az egész folyamat érdekelt, nem csak a sa-
ját szerepem. A főiskola posztgraduális képzésén Ádám Ottó nem 
engedte, hogy elvégezzem a rendező szakot. Azt mondta, én már 
mindent tudok erről. Ezután Taub János nagyszerű mentorom volt, 

tőle tanultam minden apró praktikát a rendezésről. Szívesen rende-
zek, úgy gondolom, hogy át tudom adni a tudásomat a színészeknek. 

Március 4-én mutattuk be az Acélmagnóliák című darabot. Próbáltam 
a mű mély gondolatiságát felszínre hozni: minden párkapcsolatban elő-

fordulnak nehézségek, de egymás kezét fogva minden megoldható.

• A sok munkához szükség van egy biztos, szerető háttérre. Milyen tá-
mogatást kap családjától?

Nagy adomány, hogy a feleségem is színész, így mindent tud erről a szak-
máról. Munkája mellett szerető családot tudott teremteni. Lányainkkal és há-

rom unokánkkal együtt nem is hátteret, inkább családi előteret jelentenek szá-
momra. Igazi hivatásként élem meg a családot is.

Varga Nóra Viktória

A kecskemétiek 
megérdemel- 
nének egy nemzeti 
színházAt

Cseke Péter neve mindenki számára ismerősen cseng. 
Színész szülők révén szinte nem is volt kérdés, hogy  
ő is ezt a pályát fogja választani.  
1976-ban végzett a Színház- és Filmművészeti  
Főiskolán. Azóta többek között tagja volt a  
debreceni Csokonai Színháznak, a budapesti  
Madách Színháznak és a Nemzeti Színháznak  
is. Több évig az utánpótlást tanította az  
egyetemen. 2008-tól az idén 120 éves kecskeméti  
Katona József Színház igazgatója. Cseke Péter  
szeretné, hogy belátható időn belül nemzeti  
minősítést kapjon a színház.
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Ha, középiskolás vagy akkor az érettségi az utolsó időpont, amikor bizonyíta-
ni kell, hogy megy az angol. Vagy azért, mert érettségit, vagy emelt szintű érett-
ségit szeretnél tenni, vagy azért, mert a továbbtanuláshoz kellenek a pontok. Ha, 
mindaddig nem volt rá szükséged, akkor a felsőfokú tanulmányok végén, már 
nem lehet elkerülni a minimum egy nyelv középfokú nyelvvizsgáját. Mert, az is 
tény, hogy jelenleg több mint 30 000 diplomát őriznek a főiskolákon, egyeteme-
ken,  nyelvvizsga hiányában. Arról nem is beszélve, hogy a fenti lehetőségeket 
egy komoly törvényrendelettel hamarosan korlátozza a kormány, ami szerint 2020-
ban csak azok a tanulók nyerhetnek felvételt felsőfokú intézményekbe, akik ren-
delkeznek minimum egy nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával. És ez még 
csak a pályafutás kezdete… az angol szükségessége az idő múlásával még csak fo-
kozódik…és egyre nagyobb lesz a tét!

Ha, értékes szeretnél lenni a munkaerő piacon, ha szeretnél minőségi munkát vál-
lalni, ott elengedhetetlen lesz az angol nyelv magabiztos használata, a diploma 
és vele a nyelvvizsga bemutatása. Aztán, ha itthon nem a terveid szerint alakul 
a karriered, akkor megnyílik számodra a külföldi munkavállalás esélye, ami óriá-
si lehetőség, persze csak akkor, ha beszélsz legalább angolul. És arról még nem 
is volt szó, hogy, ha a mindennapjaidban, szabadidődben szívesen használod az 
interneted, az okos telefonod, az angol utasítások természetesnek veszik, hogy be-
szélsz angolul. Vagy, ha igényed, lehetőséged adódik nyaralásra, külföldi utazásra, 
biztosan tapasztaltad már, hogy milyen elveszett tud lenni az ember idegen kul-
túrában, nyelvhasználat nélkül. Tehát, akármelyik szakaszában vagy az életednek, 
csak az a kérdés, hogy milyen sürgető egy idegen nyelv elsajátítása. Elsősorban az 
angol. Mert, szép ha beszélsz németül, franciául, olaszul, mert az mind gazdagít, 
de ha boldogulni akarsz a nagyvilágban, angolul tudnod kell!

Így, ne várj tovább! Tekintsd a nyelvtanulást egy hobbinak! Vesd bele magad egy 
idegen kultúrába, keresd meg a számodra legmegfelelőbb módszert, helyszínt, 
személyt és mielőbb vágj bele ebbe az izgalmas kalandba! Sok sikert kívánok!

Pákozdi Viktória

a magyarok több, mint 
kétharmada nem be-
szél idegen nyelvet!

Ezzel az eredménnyel sajnos utolsók vagyunk  
az idegen nyelvet beszélő országok között az 
Unióban. Annak ellenére, hogy szinte minden 
embernek szüksége lenne legalább az angol nyelv 
magabiztos használatára. Egyszerűen fontos… 
Mert, ha bármit el akarsz érni az életben, az  
angoltudás lesz az egyik alapeleme. Bármilyen 
élethelyzetben is vagy előbb utóbb azzal a tény-
nyel szembesülsz, hogy az angol nyelvtudás kell! 
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Kedves Gyerekek! 
A zsiráfok nyaka összetekeredett. Keressétek meg hányas számú nyak-
hoz melyik betűjellel jelölt fej tartozik! Ha bekülditek szerkesztőségünk 
címére a helyes megfejtést, áprilisban részt vehettek sorsolásunkon, 
ahol a Kecskeméti Rajzfilmstúdió ajándékait nyerhetitek meg. 
Beküldési határidő: 2016.03.31.
Cím: Családinfó szerkesztősége 2700 Cegléd, Múzeum utca 3.

     
    JÓ

 ÖTLET A TANULÁS!

Nyelvoktatás

Angol, Német, Olasz, 
Francia, Orosz
• Nyelvvizsgára való felkészítés  
• Intenzív nyelvtanfolyamok  
• Felkészítés állásinterjúra • Be-
szélgetések angol anyanyelvi 
tanárral • Oktatás egyénileg, 
párban vagy kis csoportban  
• Szakmai nyelvoktatás 

Emelt- és középszintű 
érettségire való felkészítés
• Matematika • Magyar • Törté-
nelem • Angol • Német • Fizika  
• Kémia • Biológia • Informatika 
• Egyénileg vagy kis csoportban

Korrepetálás
• Matematika • Magyar nyelv és 
Irodalom • Angol • Német  
• Fizika • Kémia • Általános  
és középiskolások számára   
• Egyénileg vagy kis- 
csoportban

Konzultáció
Versenyre készülő, a tantárgy 
iránt mélyebben érdeklődő, 
tehetségük kibontakoztatására, 
tudásuk elmélyítésére vágyó 
diákoknak konzultációt bizto-
sítunk.

Tanácsadás és tréningek
• Pszichológiai tanácsadás  
• Mentálhigiéniás tanácsadás  
• Pályaorientációs felmérés, ta-
nácsadás • Tanulási és kommu-
nikációs készségfejlesztés  
• önbizalomépítő tréning tiniknek   
• Problémamegoldó tréning  
• Irodalomterápia • Senior élet-
út-elemző csoport • Női szere-
pek tréning • Vállalati tréningek

Baba-mama életmód klub  

2700 Cegléd, Rákóczi út 30.
Tel: 06 20/345-2566
info@ideaoktatasikozpont.hu
facebook.com/ideaoktatasiközpont
www.ideaoktatasikozpont.hu

Mikulás Ferenc ügyvezető igazgató elmondta, hogy 
fontosnak tartják a több lábon állást. A filmek készíté-
se mellett DVD-ket, mesekönyveket adnak ki, társas-
játék elkészítésében vettek részt és 3D-ben is alkot-
nak filmeket, pl.: A Cigánymesék rajzfilmsorozatot, 
amelynek A cigányasszony meg az ördög című epi-
zódja tavaly a velencei nemzetközi filmfesztiválon két 
díjat is nyert. A film Szécsi Magda meséjéből Orsós 
Teréz képeinek felhasználásával készült, zenéjét Oláh 
József és együttese, a Parno Graszt szerezte.

Az animáció a latin anima=lélek szóból származik. 
Készítéséhez kell rajztehetség, színészi adottság, rit-
musérzék. Lényeges a metakommunikáció: gesztu-
sok, mimika kialakítása. A cél, hogy szó nélkül is ért-
hető legyen minden mozzanat. Erre születni kell. 
Több magyar író művét dolgozzák fel, pl.: Arany Já-
nos, Weöres Sándor verseit, Lázár Ervin a Négyszög-

letű Kerek Erdő című művét, Kormos István 
verses meséit. A stúdió látogatóközpontként is mű-
ködik. Csoportok számára, egyeztetett időpontban le-
hetőség van betekinteni a kulisszák mögé. Évente 130 
gyermekcsoport fordul meg itt műhelylátogatáson. A 
résztvevők láthatják, hogyan készül ma egy- egy rajz-
film. A régi papírra vetett rajzokat felváltotta a digi-
tális technika. Ma már az alkotók tableten formálják 
meg a figurákat. Így azonnal javítható, alakítható a ka-
rakter, az animáció helyessége rögtön látható.

A világ 10 legjobb animációs fesztiválja között tart-
ják számon a Kecskeméti Animációs Film Fesztivált 
(KAFF). Ez nem csak a magyar filmek seregszemléje, 
hanem európai egész estés rajzjátékfilmeket is bemu-
tatnak. Két évente rendezik meg, 2017-ben lesz a kö-
vetkező.

Varga Nóra Viktória

a mese örök!
A Kecskeméti Rajzfilmstúdió 45 éve alakult. A rendszerváltás 
után vette fel a mai Kecskemétfilm Kft nevet. Számos televí-
zió sorozatot köszönhetünk nekik: a 100 epizódból álló Magyar 
népmeséket, Vízipók- Csodapókot, Mesék Mátyás királyról 
szériát, amelyek az egész világot bejárták. Ezek mellett szép 
számmal készítenek művészi rövidfilmeket is. Többször vet-
tek részt külföldi, koprodukciós munkákban is. 
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Ők várják a Refiben az elsősöket a 2016-2017-es tanévben: A sakk-szorobános osztályban Törökné Veres Mária és Monori Ildikó.  
A nyelvi osztályunkban Szalai Anett és Ondokné Virág Nóra. A művészeti osztályban Hajas Istvánné, Esztike és Podráczkyné Kiss Edit tanító nénik.

Marika néni élen jár a matematika megszeret-
tetésében, feledhetetlen, kalandos éveket tölte-

nek vele a gyerekek. Ildi néni türelmet és nyu-
galmat sugárzó kedves személyiségével bizton-

ságos légkört teremt diákjai számára.

Anett néninél a tanulás élmény és öröm min-
den diáknak derűs személyiségének, változatos 

és játékos módszereinek köszönhetően.  
Nóra néni fiatalos lendülete, jókedve és lelkese-

dése átragad minden tanítványára.

Edit néni minden nap valamilyen 
különleges kézműves technikával  

varázsolja el a gyerekeket. 
Esztike néninek köszönhetjük a legszebben író 

diákjainkat, a szépírási versenyek győzteseit.

Mire nevel a sakk? Becsületességre, a következmények vállalására, ön-
uralomra, türelemre, helyzetértékelésre, felelősségérzetre, normális ver-
senyszellemre, a másik tiszteletére, önbizalomra, kitartásra, lényeglátásra, 
a kudarcok elviselésére, fegyelmezett viselkedésre, szabálykövetésre. Azt 
gondolom, egy egyházi iskolában ezek alapvető fontosságú emberi tu-
lajdonságok, magatartási-viselkedési normák, amit a sakkon keresztül is 
szeretnénk közvetíteni tanítványaink felé.
Mi mindent fejleszt a sakk? Kreativitást, logikus gondolkodást, emléke-
zőtehetséget, a megosztott figyelem képességét, analizáló és szintetizáló 
képességet, stratégiában és összefüggésekben való gondolkodást, alkotó 
képzeletet, intelligenciát, tanulási képességeket. 

Remekük kiegészíti mindezeket a szorobán. 
Ezt a számolóeszközt Japánban fejlesztették ki. Az eszközön való szá-
molás megkönnyíti a gyakorlást, képszerűvé teszi a számok ábrázolását, 
és a műveletek elvégzését. Jól szemléltethetők a helyi értékek, az átváltá-
sok, az osztások. Használata fejleszti a figyelmet, a képi emlékezetet, a 
szám- és szövegemlékezetet, javítja a finommozgásokat és gondolkodás-
ra szoktat.
Mi is törekszünk a kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamatban he-
lyet adni az élménypedagógia elemeinek és a játéknak. Kidolgozott tan-
terv alapján a sakk erre minden tekintetben a legalkalmasabb, kiegészül-
ve a matematika tantárgyba szervesen beépülő szorobán oktatásával.

Kúti László igazgató

SAKK ÉS SZOROBÁNÚJdonsÁg a reFiben

Iskolánk, a Várkonyi István Általános Iskola több évtizedes múltra tekint-
het vissza a matematika és az idegen nyelv emelt szintű oktatása terén.  
2007-ben elnyertük az „ÖKO- iskola” címet, így különös hangsúlyt he-
lyezünk a környezettudatos szemlélet kialakítására és az egészséges élet-
módra nevelésre. A tehetséggondozás terén számos tanulmányi verseny-
re készítjük fel diákjainkat. Fejlesztő pedagógus és iskolapszichológus se-
gíti mindennapi munkánkat. Változatos iskolai programjainkkal erősítjük 
a közösségek egymáshoz és az iskolához való kötődését. 

Környezetvédelmi irányultságú osztályok
A képzés kiemelt feladata, hogy tanulóink már a korai életszakaszban 
megismerhessék a környezetvédelmet, a természetvédelmet, elsajátítsák 
az ehhez kapcsolható tudatos magatartást és életmódot. Emelt óraszám-
ban tanulhatnak környezetismeretet és biztosítjuk az idegen nyelv oktatá-
sát is. Osztálytanítók: Harsányi Beáta, Nagyné Lángi Anikó

Idegen nyelv emelt szintre előkészítő
Elsődleges célja, hogy tanulóink játékos formában alapozzák meg, majd 
sajátítsák el az angol vagy német nyelvet. A magyar nyelv és irodalom ta-
nítása kiemelt szerepet kap. Osztálytanító: Górné Sziládi Sarolta

Matematika emelt szintre előkészítő
Magasabb matematika óraszám ad lehetőséget az elmélyültebb tudás 
megszerzésére, a problémamegoldó gondolkodás kialakítására. Ehhez 
idegen nyelvi oktatás is társul. Osztálytanító: Bakosné Viszolajszki Rózsa

A leendő első osztályos gyermekek számára szervezett játékos „Csengő-
szó” foglalkozások időpontjait és további részletes tájékoztatót a www.
varkonyisuli.hu, illetve az iskola Facebook oldalán olvashatják. 

Bögös István igazgató

A családok életében mérföldkő az iskolakezdés, éppen 
ezért fontos, hogy a szülők a legmegfelelőbb általános 
iskolát és tanító nénit válasszák ki gyermekeik számá-
ra. Az első iskola, az új környezet alapjaiban meghatá-
rozza a gyerekek további fejlődését, társas kapcsolatait. 

vÁrkonyi istvÁn  
ÁltalÁnos iskola
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szent kereszt katolikus  
ÁltalÁnos iskola és Óvoda

A Szent Kereszt Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda a 2016/2017-
es tanévben immáron a 121. tan-
évére készül.

Azokat a tanulókat várjuk iskolánkba, akiknek családja tudatosan válasz-
totta a keresztény értékeket közvetítő iskolát, és ezeket az értékeket haj-
landó minden tőle telhető módon támogatni. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy kizárólag a katolikus családokat várjuk, hiszen rendkívül 
fontos eredménynek tartjuk az iskola ökumenikus szellemiségét, és misz-
sziós küldetését is.

Orientációk
Életünkben az állan-
dóságot szeretjük. 
Egy keresztény is-
kola életében az ál-
landóság az Isten, az 
örök isteni törvények. 
Szeretnénk diákjainkat szilárd erkölcsi alapokon nyugvó értékek mentén 
önállóan dönteni képes emberekké nevelni. Fontos számunkra nemze-

tünk hagyományainak ápolása, éltetése; a családi életre nevelés, kezdve a 
helyes önismerettől a barátságon, és szerelmen át az idősek tiszteletéig.
A Szent Kereszt Kat. Ált. Iskolában az 5. évfolyam elején „döntünk” arról, 
hogy a diák idegen nyelvet vagy matematikát, esetleg mindkettőt tanuljon 
emelt szinten (heti 5 órában) felső tagozaton.
Az egyik osztályunk idegen nyelv és informatika orientáció lesz. A tanu-
lók már első osztálytól kezdődően délutáni szakkör formájában tanulnak 
majd játékosan olyan felhasználói programokat, amivel a tananyag meg-
értése könnyebb lesz.
A másik párosításunk az idegen nyelv és természetbúvár. A tanulók dél-

előttönként és délutánonként is jobban el tudnak majd mélyed-
ni a növények és állatok világában. Számtalan olyan programot 
szeretnénk nekik biztosítani, amikor testközelből tapasztalhat-
ják meg a teremtett világ nagyszerűségét.
A harmadik osztályunk pedig az idegen nyelv és magyar kultú-
ra nevet kapta. Kihangsúlyozva, hogy milyen hatalmas értékek 
lakoznak a magyarságban, környezetünkben és bennünk.
Iskolánk egyházi jellege miatt minden jelentkezőtől előzetes 
jelentkezési lapot kérünk. A kitöltött jelentkezési lapot minél 

előbb várjuk elektronikus levélben: titkarsag@szkkio.hu
Rajta László igazgató

Kedves Szülők!  Fontos döntés előtt állnak, hiszen 
gyermeküknek iskolát keresnek. Szeretettel ajánl-
juk a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolát 
azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják 
az együttműködést gyermekük iskolájával, elfo-
gadják intézményünk által közvetített értékeket.

Küldetésünk a gyermekek személyiségének fejlesztése, a gyermekek mi-
nél többoldalú megismerése, megértése, feltétel nélküli szeretete. Az egyé-
nileg különböző érési folyamatok figyelembe vétele, és a külső fejlesztő ha-
tások tervszerű, és céltudatos összehangolása. Olyan diákokat szeretnénk 
iskolánkból útjukra bocsátani, akik tudatosak, alkotók, együttműködők. 
Fontosnak tartjuk:
•  a kiegyensúlyozott, társaival, önmagával harmonikus kapcsolatban élő 

személy formálását,
•  az értelem, a lélek és a test egészséges, túlzásoktól mentes, túlterhelést 

kerülő fejlesztését, művelését,
• a gyermeki derű és bizalom megőrzését,
• az önfeledt, de egymásra figyelő játékkultúra kialakítását,
•  kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozást és felzárkóztatást.
Amit nyújtunk:
• Eredményes idegennyelv-oktatás, használható nyelvtudás

• Informatika oktatása
•  Zenei nevelés, megta-

pasztalhatják a tanulást 
segítő, fejlesztő erejét

•  Kompetencia alapú, tevé-
kenységközpontú oktatás

•  Iránytűt, a bennük és körülöttük lévő bonyolult világ erőviszonyai között, 
olyan időtálló értékekre, amelyekre figyelve tájékozódni tudnak.

Pedagógiai módszerünk a szeretet, a türelem, a törődés, a figyelem, 
amely úgy véljük, hatékonyabb nevelési eredményeket hoz. 
Azok jelentkezését várjuk, akik
•  örömmel veszik, hogy felfedeztető módszerekkel, élménypedagógiai 

eszközökkel, kooperatív technikák alkalmazásával dolgozunk
•  fontosnak tartják, hogy gyermekük a magyar néphagyományokon ke-

resztül megismerje gyökereit,
•  szeretnék, ha gyermekük bekapcsolódna a tanítási időn kívül szerve-

zett számtalan szakkörök valamelyikébe,
•  nem szeretnék, hogy gyermekük otthon órákig görnyedjen az írásbeli 

házi feladatai felett. Az első négy évfolyamon iskolaotthonos formában 
dolgozunk, gyönyörűen felújított Selyem utcai épületünkben, ahol a kis-
gyermek valóban kisgyermek lehet, és érzelmi biztonságban érezheti 
magát iskolánk falai között.

Viski-Tóth Ivett

tÁncsics mihÁly 
ÁltalÁnos iskola
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legyen stílusosan 
vonzÓ!

Kíváncsi, hogy milyen színárnyalatok 
fogják uralni az idei tavaszi divattren-
det? Az év színeinek a rózsakvarcot és 
a babakéket választották. Ezek mel-
lett a fiesztavörös, a hamvas barack, a 
búvárkék, a boglárka sárga, a jegeská-
vé és a zöld villanás fogják uralni az 
idei divatot. 

Ezek a színek remekül kombinálhatók egymással és más 
árnyalatokkal, egyszerűen beilleszthetők a sminkelésbe is. 
Könnyed, vidám, lágy esésű anyagok, horgolt textúrák te-
szik még izgalmasabbá a 2016-os évet. Minden nőnek, kor-
tól és alkattól függetlenül lehet egyedi és divatos megjelené-
se. Ezek a különleges ruhadarabok ragyogóbbá varázsolják 
a mostani tavaszt. A szezon színei egy boldog, napos hely-
re repítik, ahol szabadon kifejezheti valódi énje vidám olda-
lát is.

„Az öltöztetős játék ötéves korunkban kezdődik  
és soha nem ér véget igazán.”Kate Spade

Az M Style női divatáru üzlet 2014 decemberében nyitott 
meg Kecskemét szívében a Piramis udvarházban. Fő irány-
elvük, hogy kizárólag minőségi, magyar tervezésű és gyártá-
sú ruhákat forgalmaznak.

Hétről hétre frissülő árukészlettel igyekeznek a mindenkori 
divatnak megfelelő Masca, Warp Zone, Miss Extrem, NedyN 
modellekből kiválasztani a vevő igényeinek legmegfelelőb-
bet. Egyedi, limitált szériás termékeik között egyaránt meg-
található a hétköznapi, sportos, szexi és alkalmi viselet. 

A bolt kellemes hangulatához kedves, segítőkész kiszolgá-
lás, igényes kínálat és kedvező árak társulnak. Folyamatos 
akciókkal és törzsvásárlói programmal is kedveskednek a 
hozzájuk betérő vásárlóknak.

VNV

a sportosan ele-
gÁnstÓl az exkluzív, 
alkalmi megJelenésig 
minden egy helyen!

A divat kapcsán legtöbbünknek a nők 
jutnak eszünkbe, pedig egy férfi is le-
het igényes a megjelenésére, és öltöz-
ködhet az aktuális trendek figyelembe-
vételével. A kék minden árnyalata fel-
kapott lesz az idei éveben, válasszunk 
a tavaszi divatnak megfelelő darabo-
kat. 

A Vangelis Férfi Divat már 15 éve nagy szakértelemmel vár-
ja a kedves vásárlókat. Az üzlet vezetője és tulajdonosa Do-
bos Károlyné Edit lapunknak elmondta, hogy náluk minden-
ki megtalálhatja az igényének megfelelően mindazt, amire egy 
stílusos férfinak szüksége lehet. 

A klasszikus öltönyök mellett modern fazonokat is kínálnak. 
A slim: enyhén karcsúsított variáció kétgombos zakóval és 
hátul egy vagy két hasítékkal, valamint a super slim és a body 
fit modellek. Mindhárom karcsúsított típus, ez a szabás az 
ingekben és a nadrágokban is megjelenik. Legyen szó nor-
mál vagy nyújtott méretállásról, egyedi igényekre készített öl-
tönyökről, méretre igazításról, nem ismernek lehetetlent. Kí-
nálatukban megtalálható az alsónemű és a teljes felsőruházat: 
nadrágok, ingek, kötött pulóverek, öltönyök, díszzsebkendők, 
selyem nyakkendők, kabátok és olasz minőségi bőrcipők is. 

Különlegességeket is tartanak, mint például az aszkot, ami 
egy tiszta selyem anyagból készült, nyakkendőt helyettesítő 
férfi sál. Colorado bőrkabát csak itt kapható Kecskeméten. A 
német Basefield és a Commander márkák kizárólagos forgal-
mazói a városban. Szalagavatókra és esküvőkre is felvesznek 
méretre készülő rendeléseket.

VNV
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ékszert szeretettel 
hölgyeknek és  
uraknak!

Az emberiség ősidők óta ékesíti magát, 
ami pozitív érzéssel tölt el nőt és férfit 
egyaránt. Már az ősember is hordott 
ilyen kiegészítőket. Az ókorban már 
nem csak azért viselték, mert előnyö-
sebb külsőt adott nekik, hanem még 
mágikus tulajdonságokkal is felruház-
ták az ékszereket, anyaguk, motívu-
mok, vagy elképzelt történetük miatt. 
Nagyon népszerűek voltak már akkor 
is a fülbevalók, nyakláncok és gyűrűk, 
továbbá a különböző méretű és formá-
jú fejdíszek. 

Az arany és az ezüst a nemességet sugározza. A kö-
vekkel díszítettek még szembetűnőbbek, ezért a fiatalok 
a magasfényű, csillogó ékszereket viselik szívesen, fehér 
aranyból és ezüstből. A hölgyek körében a letisztult, míve-
sen kidolgozott felületű ékszerek a kedveltek sárga arany-
ból, gyémánt és tenyésztett gyöngy díszítéssel.

Az ezüstből készült, swarovski kövekkel dúsan kirakott fül-
bevalók, medálok és gyűrűk, igen kedveltek. 
A hagyományos egyszerű karikagyűrű fazonok mellett igen 
keresettek a többszínű aranyból készült, mattirozott felüle-
tű modellek.

Nálunk minden korosztály megtalálja az ízlésének megfelelő 
ékszert. Cégünk a Brill Ceglédi Ékszerház 2008 óta van je-
len Cegléden. Az üzlet vezetőjeként már 42 éve foglalkozom 
ékszerekkel. Boltunk a Pesti út 1. szám alatt található, ahová 
minden kedves vásárlót, érdeklődőt szeretettel várunk!

Bethlendiné Márta

krisztina fehérnemű 
Ha szép és minőségi fehérneműt ke-
res, látogasson el Cegléd központjában, 
a Gyarmati-udvarban található üzle-
tünkbe, ahol szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt és vásárlót! 

Immár öt éve, hogy megnyitottuk üzletünket, azóta folyama-
tosan bővítjük választékunkat, figyelembe véve vevőink igé-
nyeit, kéréseit. Elsősorban magyar gyártók minőségi termékei 
kerülnek üzletünkbe, de természetesen ez mellett olasz, né-
met, francia, spanyol, amerikai, lengyel és litván márkákat is 
nagy sikerrel értékesítünk.

Női vásárlóink - tizenéves kortól nagymama korig - válogat-
hatnak a különböző fazonú és alapanyagú alsók, trikók, pizsa-
mák, hálóingek, köntösök, alakformálók és melltartók között. 
Hamarosan érkeznek az új,  2016-os fürdőruhák, bikinik és 
tankinik neves magyar, francia és spanyol tervezők, gyártók 
műhelyéből. Férfivásárlóink számára különböző fazonú alsó-
kat (slip, boxer, jéger), trikókat, alsópólókat, pizsamákat, sze-
zonálisan pedig fürdőnadrágokat kínálunk. Ajándékként igé-
nyes kivitelezésű ajándékutalványunkat szívből ajánljuk.

Bátran nézzen be hozzánk az is, aki az átlagtól eltérő méret-
tel rendelkezik, legyen szó melltartóról, pizsamáról vagy für-
dőruháról! Különlegességként szolidan szexis kombinékkal, 
bodydollokkal színesítettük választékunkat. Kiegészítő termék-
ként hölgy vásárlóinknak combfix harisnyákat, harisnyanadrá-
gokat, míg az uraknak öltöny- és kényelmi zoknikat kínálunk. 

Nemsokára itt az igazi tavasz, megújul a természet, és vele 
együtt ösztönösen mi is igyekszünk megújulni, melybe nem 
csupán a belső és külső harmónia megteremtése, de ruhatá-
runk felfrissítése is beletartozik!

Ha ellátogat Facebook oldalunkra, betekintést nyerhet üzle-
tünkbe, kínálatunkba, és folyamatosan tájékozódhat az aktua-
litásokról. Szeretettel várjuk üzletünkben, ahol tapasztalata-
inkat és tudásunkat felhasználva, szívesen segítünk Önnek!

Sztruhár Krisztina tulajdonos
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szivÁrvÁny  
gyermekruha  
- Jó minőség olcsón! 

A gyermekek napról napra nőnek. Ha  
nem is használódik el ruhájuk, akkor is 
jó eséllyel a következő szezonra már ki-
csi lesz. Ha több gyermek van a család-
ban, rokonságban, baráti körben, a fa-
latnyi darabok öröklődnek tovább. Ér-
demes azonban elgondolkozni, ha ruhát 
kell vásárolnunk, biztos csak újat ve-
gyünk-e, megéri-e kiadni érte sok pénzt, 
ha szinte alig használt darabokat a tö-
redékéért beszerezhetünk.

A Szivárvány gyerekruha a Kossuth F.u.3-5. szám alatt ta-
lálható meg. Angol használt és új gyerekruhák forgalmazá-
sával foglalkozunk 0-14 éves korig. A ruhák szezonra és faj-
tára válogatva kerülnek ki az üzletbe. Darabárasak vagyunk, 
ami azt jelenti, hogy minden egyes darab átnézésre, majd 
beárazásra kerül. Így biztosan minőségi és divatos gyerek-
ruhákra lelhet a kedves vásárló.

Viszonylag kevés pénzből sok különleges, divatos ruhá-
ja lehet a gyermeknek. Aki pedig ügyes, drága márkás ru-
hák darabjait is kifoghatja, akár teljesen újszerű állapotban 
is (H&M, Disney, Cherokee, George, M&S, Mini mode, TU, 
Topolino, Zara, Next, Early days, F&F stb.)

Kizárólag csak angol használtruha forgalmazásával foglalko-
zunk, nem keverjük a német, holland használtruhával. Bizo-
mányos értékesítésre nálunk nincs lehetőség, nagykerből ér-
kezik az áru. Ezzel biztosítva a minőséget.

Hetente megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Látogasson el üzletünkbe, szeretettel várjuk! És keress min-
ket a facebookon is!

Horváthné Rita

cipő pszichológia 

Sokan vagyunk sokfélék. A lábbelink, 
illetve az ápoltsága, bizony sokat elárul 
rólunk. Mesél arról, hogy mennyi pén-
zünk van, mennyire vagyunk igényesek. 
Gyermekeink cipői mesélnek bizony  
arról is, hogy milyen szülők vagyunk.

Sajnos sok szülő gondolja úgy, hogy minek drága cipő, 
úgyis gyorsan kinövi a gyerkőc. Ez így van, de ne az ár le-
gyen a fő szempont. Jó cipőt vegyünk! A márkánál és az ár-
nál fontosabb, hogy milyen kiképzése van a cipőnek, hogy 
tartja a gyermek lábát, és hogy segíti a fejlődését a helyes 
irányba. Fontos szem előtt tartani a következőket: legyen 
bőrből/lélegző anyagból, legyen magas szára és stabil kérge.

A mai gyermekek hamarabb és gyorsabban nőnek, mint 
annó a szüleik, de az izomzatuk nem ebben a tempóban 
van felkészülve a járásra, állásra. Ezért nagyobb százalék-
ban alakul ki lábdeformáció. Ha egy szülő, igényes, jómó-
dú, és megvesz egy márkás sportcipőt a gyermekének, min-
den igyekezete ellenére, nem biztos, hogy gondos szülő is. 
Hiszen egy befelé dőlő bokát egy puha kérges, rövidszárú 
cipő, nem fog megtartani. Erre a feladatra tervezték az úgy-
nevezett supinált cipőket. Ha a gyermeke lába egészséges 
akkor is fontos, hogy olyan cipőt válasszon ami megfelelően 
tartja a lábát, bokáját legalább addig amíg annyira meg nem 
erősödik, hogy már stabilan megtartja a gyermeket. Ennek a 
cipőnek nem kell feltétlenül supináltnak lennie.

A láb fejlődése:

Ha már kialakult a lábdeformáció, akkor sem kell kétségbe 
esni, megfelelő lábbelivel, gyógytornával az esetek többsé-
gében korrigálható a probléma. És igenis probléma, mert a 
nem helyes lábtartás bizony fizikai fájdalmat is képes okoz-
ni már gyermek korban is. Nem beszélve a felnőtt kori térd, 
csípő és gerinc bántalmakról. Kérdéses esetben kérje szak-
ember, ortopéd orvos vagy gyógytornász tanácsát!

Farkas István

7-13 hó 11-18 hó 1,5-3 év 3-7 év
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tÁska-trend 2016 

Mi más lehetne mindennapi kelléke egy 
nőnek, ha nem a táskája. Megmutat-
juk, milyen anyagok és formák követik 
a táska divatot. Hihetetlen összeállítá-
sok, esetenként aszimmetrikus formák, 
extrán nagy és kicsi méretek.

Divatszínek 2016: a piros, sötét- és középkék, barna, ófehér, 
arany, ezüst, burgundi-bordó és a fekete.
Állatbőr minták táskák: kígyó vagy esetleg krokodil? Me-
lyik állat bőrének a mintája tetszik leginkább? A technológiá-
nak köszönhetően, ma már a kígyó vagy krokodil bőre is le-
het például élénk piros. De ötvözhetjük a természetben meg-
található színeket a mesterségesekkel. 
Bőrönd kézitáska: Mini bőrönd, kemény váz, ami a régi idő-
ket idézi. Ez a táskafazon kézbe való. Jellemző lesz a mostani 
trendre a nagy csatt, szegecsek vagy a különösen közkedvelt 
csillogó strasszok, kövek arany és ezüst színben. 
Színes, merev, boríték alakú táskák: Míg pár éve úgy gon-
dolhattuk, hogy ódivatúak, addig ma nagyon is divatosak. 
Egyszerű forma, ami lehet lekerekített vagy négyzetes. 
Aszimmetrikus táskák: Vége a pontos mérésnek és táskasza-
básnak? Lehet, hiszen soha ennyi aszimmetrikus forma nem 
jelent meg eddig táskák terén. 
Hátizsák úgy hódit, mint kézitáska: A hátizsák most nem 
hátunkra kerül, hanem hordhatjuk a vállon vagy a karon is. 
Pénztárcák: közkedvelt szín a piros és a sötétkék, mivel ezek 
a Feng-shui szerint vonzzák a pénzt, és sohasem üresek.
Alkalmi táskák: nagy sláger a csillogó rostbőr-textil hatású 
alkalmi táska óarany, ezüst, arany és bronz színekben, me-
lyekhez gyögyörű - olasz divattervezők által tervezett - alkal-
mi cipők is kaphatóak.

A Duzsol cipő és táska üzletben nem csak a hölgyek, hanem 
az urak is megtalálják a megfelelő színű és méretű táskát, 
pénztárcát, derékszíjat, a rostbőrből a nubukon át a termé-
szetes bőrig. Termékeink 60%-a Lengyel-, 20%-a Olasz-, 20%-a 
Franciaországból származó fiatalos, trendi, illetve antikolt bőr  
klasszikus vagy elegáns stílusban.

Lackóné Pajor Danuta

redcode  
tattoo & piercing  
tetovÁlÁs és test- 
ékszer behelyezés

1995-ben kezdtem a szakmát testék-
szer behelyezőként (body piercer-ként). 
Három évet dolgoztam a főváros egyik 
neves, váci utcai tetováló szalonjá-
ban. Az ottani és az azt követő külföl-
di munkák tapasztalatszerzései után, 
2003-ban nyitottam meg Cegléden az 
első tetováló szalont.

Ma a Magyar Tetováló Szövetség tagjaként, az alábbi szol-
gáltatásokat nyújtjuk:
Magasszintű művészeti tetoválás
- egyedi minták tervezése
- régi ábrák javítása, átalakítása, takarása
- több ezres mintakollekció, óriási színválaszték
Professzionális testékszer behelyezés a test bármely részébe
- gyors, fájdalommentes, szakszerű
- több száz darabos ékszerkollekció, SWAROVSKI ékszerek
- bevizsgált eredeti piercing ékszerek
- fülbelövés (0-101 éves korig)
Rajz és festmény készítés fényképről
- szabadkézi, festés, rajzolás 
- grafit, tűfilc, aquarell, olaj festék 
- családi, párok, egyéni, esküvői, baba, gyermek portré
- házi kedvenc, ballagási tabló, akt 
- tájkép, csendélet, állatok, könyv, mesekönyv illusztráció
- egyedi igény szerint vagy fantasy kivitelezés

Természetesen 18 év alatt csak szülői engedéllyel tetoválunk 
és helyezünk be testékszert.
„Ne feledd, az egészség fontos, kezd a bőrödnél...” „mert a tö-
kéletes bőr bársonyosan hidratált, piercingelt... és tetovált...”

Klenk Attila Tulajdonos Redcode Tattoo & Piercing
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Miért az ötvös szakmát választotta, mi 
vonzotta ehhez?

Már gyermekkoromban is a kézműves 
dolgok érdekeltek. Akkori lakóhelyemen, 

megismerkedtem egy lánnyal, aki az ötvös 
szakmát tanulta. A műhelyében kipróbálhat-

tam az ötvös szakma szerszámait és a kézügyes-
ségemet. Innen jött az ötlet, hogy megpróbálom a 

kézműves ötvös szakmát. Majd jelentkeztem, és elsőre 
fel is vettek a Fővárosi Óra Ékszerhez, ott tanultam.

Mesélte, hogy az egyedi megmunkálások utáni igény manapság csökkent. 
Mi az oka ennek? 
Régebben az emberek divatlapokkal a kezükben jöttek be az üzletbe. Az 
így kiválasztott formát, ékszert készítettük el, és tettük egyedivé szá-
mukra. A most használatos öntési eljárások rövidebb idő alatti elkészítést 
tesznek lehetővé. Sokszor keresnek meg bennünket egyedi ékszerek el-
készítésével, kialakításával. Az egyedi öntésformában készített és a kézi 
megmunkálással egyedileg kialakított, elkészített ékszerek közötti ár, ami 
befolyásolja a megrendelők döntését.

Milyen tárgyakat készítenek leginkább? 
A leggyakoribb kérés a gyűrűk, fülbevalók, nyakláncok, medálok, karkö-
tők köréből kerül ki.

Van-e kedvenc, melyet a legszívesebben készítetek?
Egyedi nyakékek és karkötők, melyek hosszú éveken át öltöztetik, ki-
fejezik tulajdonosát, viselőjét. Ezeket az ékszereket sokszor nap mint 
nap hordják, így kialakul egyfajta kötődés az ékszer és az ember között. 
Ami a legfontosabb az ötvös szakmában, hogy a megrendelő partnerek-
kel megtaláljuk a közös érdeklődést, motivációt, és adott esetben egy új 
irányt mutassunk nekik. Együtt kialakítjuk a számukra legmegfelelőbb 
formát, színt az ékszerrel kapcsolatban.

Mi volt eddigi munkájuk során a legkülönlegesebb vagy legemlékezete-
sebb kérés?
Készítettünk már legyet, illetve hozott fényképről galambot is. Egy sza-
kács részére arany kanalat formáltunk. Ezeket kiragadtam, de az évek fo-
lyamán számtalan, különböző egyedi kérés érkezett már felénk.

ACs - VH

kötődés ékszer  
  és ember között

Nagy Andrea ötvös mester elsőként nyi-
totta meg műhelyét Cegléden, 1990-

ben. Az elmúlt 25 év tapasztala-
ta egyben garancia is a munkái-

ra. Párjával Petrényi Endrével 
- ötvös és ékszerbecsüs - szí-
vesen teljesítik az egyedi,  
különleges kéréseket.  
A munkájáról  
kérdeztük.
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A VT-Elektronik Kft. 2015 áprilisában alakult, 100% ceglédi tulajdonnal. Elsődleges célki-
tűzéseink között szerepel a vevőkkel szemben a mindenkori legmagasabb szintű szakmai 
kiszolgálás. Cegléd kártya elfogadó hely vagyunk. Cégünk alappillérei a villanyszerelési 
alapanyagok, tartozékok, szerelvények, lámpatestek, ipari szerelési anyagok, klíma beren-
dezések, illetve minden, ami a villamossággal kapcsolatos. Emellett idén elkezdtük - talán a 
háziasszonyok, főzni, sütni szerető, és a szépségápolásban dolgozók örömére - a RUSSEL 
HOBBS konyhai felszerelések és REMINGTON szépségipari termékek forgalmazását.

Az angol némileg alulmarad a francia vagy olasz konyhával szemben, de a kiadós regge-
li és a teázás terén vitathatatlanul világhírű a szigetország. Nem meglepő tehát, hogy ép-
pen a reggelizéshez nélkülözhetetlen kellékekkel, konkrétan két brit fejlesztőmérnök sa-
ját tervezésű, melegen tartó funkciójú kávéfőzőjével indult el hatvan évvel ezelőtt az ala-
pítók nevét őrző Russell Hobbs sikere. A 60-as években már egymillió készüléket gyár-
tottak, 1975-re pedig ötmillió háztartási gépet adtak el. A cég hamarosan világelső lett a 
vízforralók piacán, az Egyesült Királyságban pedig a kenyérpirítók és kávéfőzők kategó-
riájában is első helyre került. Európa után Amerikát is meghódította jó minőségű, inno-
vatív és dizájnban is erős háztartási kisgépeivel.

Legenda lett a Classic kenyérpirító, ahogy a Montana vízforraló is, amelyekből több mint 
négymillió darabot adtak el. A termékskála a kávéfőzőktől, a kenyérpirítókon át a turmi-
xokig, vízforralókig, sőt most már a gőzölős vasalókig terjed. A jól azonosítható színek 
és dizájnelemek alapján általában termékcsaládokba sorolhatók a készülékek. A termék-
skála folyamatosan bővül, már grillek, főző- és párolóedények és konyhai robotgép is 
megtalálható a Russell Hobbs márka kínálatában, így a VT-Elektroniknál is.

Vigh Árpád

„Feszültségmentes” reggelek
Az első korty reggeli kávé, a frissen 
vasalt ing illata vagy egy családi  
körben elköltött vacsora az élet apró, 
de annál fontosabb örömei, amelyek-
hez a nálunk is kapható Russell Hobbs  
készülékek is hozzájárulnak.
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Egészségünk, vitalitásunk megőrzése érekében a megfelelő, pihente-
tő alvásnak legalább olyan fontos szerepe van, mint az egészséges étke-
zésnek. Az, hogy alvásunk mennyire pihentető, számos dologtól függ: 
stressz, szobahőmérséklet, külső ingerek, zajok... és természetesen az 
ágyunk kényelme. Ágyunk akkor igazán tökéletes, ha igazodik hozzánk. 
Különböztessünk meg 3 alapvető matracot típust:

1. BONEllRugóS MATRACOK:  
Az összekapcsolt bonell rugózat lényege, hogy sorba rendzett acélhu-
zalból készült tölcsér alakú rugók alsó és felső végeit csavarrugókkal kö-
tik egymáshoz. A bonellrugós matracok kellően rugalmasak, tartósak, 
remek a súlyelosztásuk. A tölcséres kialakítás megakadályozza az egy-
mással szomszédos rugótagok súrlódását, így nem nyikorog, deformá-
lódik. Szabadabb mozgást tesz lehetővé oldalirányba, ezáltal 
a terhelési pontokhoz jobban illeszkedik. A bonell 
rugók keresztirányban spirálrugókkal van-
nak összefűzve, emiatt nagyobb fe-
lületen és egyenletesen osz-
lik el a súly. Egy 160x200 cm-es 
matracban hozzávetőlegesen 
400-420 bonellrugó található.

2. TÁSKARugóS MATRACOK: 
A táskarugós, más néven zsákrugós mat-
racok a hagyományos bonell rugós matra-
cok továbbfejlesztett változata, mely a tar-
tósság és pontrugalmasság nagyfokú figyelembe vé-
telével került kifejlesztésre. A táskarugós matracokban majdnem dupla any-
nyi rugótest van, mint a bonell rugós matracokban. A zsákrugós matracok 
nagyfokú pontelasztikusságának köszönhetően jobban tudja követni a test 
vonalait, mint a hagyományos bonell rugós matracok, a súlyelosztása is ha-
tékonyabb. Minden rugótest egy különálló tasakba van varrva, függetle-
nül mozognak, így igazodnak a test vonalaihoz. Mivel a rugótestek között 
nincs érintkezés, ezért a kopásából adódó problémák is kiküszöbölhetők. A 
zsákok, amikbe a rugótestek vannak varrva az oldalirányú elmozgást is le-
hetetlenné teszik, ezzel is emelve a táskarugós matracok kényelmét. 
3. HIdEgHAB éS KóKuSzMATRACOK: 
A hideghab és kókusz matracok típusaiban 
inkább a keményebb és merevebb matracok 
a jellemzők. Ezeknél a matracoknál is a kó-
kusz réteg szerepe a tartás és az alátámasz-
tás. A kókuszon lévő hideghab réteg vastagsá-
gával szabályozható a matrac keménysége.  A kó-
kusz biztosítja a matrac merevségét, viszont ha a kókusz réteget több felé 
választjuk, a vékonyabb rétegek közötti hideghab hozzáadásával jobb ergo-
nómiai vonalkövetést tesz lehetővé, amivel még inkább növelhető a kom-
fort mértéke. Ezen matracoknál jellemzőnek mondható a memóriahab fel-
használása is, ezzel is szélesítve a kényelmi igényekhez igazodó kínálat 
mértékét. A memória hab nyomáselnyelő és kimagasló vonalkövetési tu-
lajdonsággal rendelkezik. A krónikus hát- és derékfájásban szenvedőknek 
enyhülhetnek a fájdalmaik, ha keményebb típusú matracon alszanak.

Soha nem érzi igazán kipihentnek  
magát? Nehezére esik az ébredés?  
Ébredés után fájdalmai vannak?

vÁlassza a leginkÁbb  
önhöz illő matracot!
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Gyártók közül az egyik  legmegfelelőbb part-
ner a Szabó Térkő Bt., akik 1999.-óta gyárta-
nak és forgalmaznak térköveket, szegélyköve-
ket! VIANOSTRA fantázia nevükkel már talál-
kozhatott az olvasó különböző hirdetésekben, 
és weboldalukon.

Elkötelezettségük a térkövek maximális minő-
sége és a korrekt üzletpolitika! Alapvető érté-
keik, melyek cégük minden munkafolyamatát 
és tevékenységét meghatározzák: szakmai tu-
dás, minőségi gyártás és rugalmas kiszolgálás. 
A piac és a magukkal szemben támasztott ma-
gas minőségi elvárásoknak történő megfelelés 
vezéreli őket, amit az elégedett ügyfelek vissza-
jelzései is bizonyítanak! Céljuk, hogy sokoldalú 
minőségi térköveiket minél szélesebb körben te-
gyék ismertté Magyarországon. Fejlődésük zá-
loga az innovatív, kiemelkedő tudással rendel-
kező szakembergárda, amelynek köszönhető-
en termékeik és szolgáltatásaik a legmagasabb 
szakmai elvárásoknak is megfelelnek.

Kiváló minőségű alapanyagoknak, a korszerű 
technológiának köszönhetően termékeik nagy-
szilárdságúak, fagy-és kopásállóak. A térkö-

vek és szegélykövek kétrétegűek, felületükön 
5-10mm vastag finom szemcseszerkezetű anya-
gában festett koptatóréteg van, mely igen tartós 
és szép felületet eredményez.

A térkövezésnek, térburkolásnak vannak szabá-
lyai, melyeket be kell tartani ahhoz, hogy hosz-
szú évekig tudjuk élvezni az elkészült munkát. 
A gondos megtervezés után el kell döntenünk 
milyen terhelésnek lesz kitéve a térkövezés. 
Más alapkialakítás kell gyalogos, személyautó 
és kisteherautó forgalom alá. A térburkolás, tér-
kövezés nagyon fontos része a megfelelő vízel-
vezetés, amiről gondoskodnunk kell. Fontos az 
a megfelelő szegélykőválasztás hiszen ez garan-
tálja, hogy semmilyen irányba ne tudjon elmoz-
dulni az elkészült burkolat.

A kivitelezési munkát mindig érdemes szakem-
berre bízni, hiszen a térkőburkolat lerakása egy 
összetett folyamat. Keressen fel minket, vásá-
rolja meg a garantáltan jó minőségű, tartós tér-
köveket és ajánlunk Önnek kivitelezőink közül 
egy megbízható szakembert a lerakáshoz.

Szabó Térkő Bt. Nagykőrös

Amikor eldöntjük, hogy például járdánkat, 
kocsibeállónkat vagy udvarunkat térkövel 
kívánjuk leborítani, fontos, hogy jól átgon-
doljuk, körüljárjuk a témát, hiszen ez a  
burkolat nem egy-két évre szóló befekte-
tés. Elképzelés, megtervezés után válasszuk 
ki a megfelelő gyártót, forgalmazót a térkő 
megvásárlásához és a vállalkozót a munka 
kivitelezésére.

ha térkő, akkor vianostra!

Antracit melírozo�

Szabó Térkő Bt.

Telephely: Nagykőrös
Külső laktanya területén! 441 főút 19‐es Km

Tel: 30/218‐55‐30
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A növénnyel nem borított területek lazítása, gyomlálása, tápanyag utánpótlása az 
első feladatunk.  Ifjítsuk meg a cserjéket, végezzük el a koronaalakítást a fáknál. 
Távolítsuk el a sérült, elszáradt, keresztben nőtt ágakat. Ne feledkezzünk meg ar-
ról, hogy a 2cm-nél nagyobb metszfelületek seb-
kezelést igényelnek. A fák törzstisztítása, lemo-
só permetezése az áttelelt rovarok elpusztítá-
sában segít. A füves területeket tisztítsuk meg 
lombseprűvel, a gyepszellőztetést is meghálálja 
pázsitunk. A lágyszárú évelőket vágjuk vissza 
és gondoskodjunk számukra is megfelelő táp-
anyag utánpótlásról. Szabadítsuk ki növénye-
inket a téli fagyok ellen védő burkolóanyagok-
ból, a bokorrózsák tövétől távolítsuk el a föld-
kupacokat, a rózsákat a vesszők erősségétől 
függően 3-6 szemre metsszük. A díszfüveket tövig vágjuk vissza. Az egy- és 
kétnyári növények ültetésével még várnunk kell. Ellenőrizzük az öntözőrend-
szert, végezzük el a karbantartási munkákat. Végül következzen a legkelle-
mesebb feladat: ültessünk!  Ez a legmegfelelőbb időpont rá. Ültessünk dísz-
fát, mely tavasszal a virágaival kápráztat el, nyáron pedig jólesik árnyéká-
ban megpihenni.  Ültessünk cserjéket, melyek levelükkel, virágukkal, ter-
mésükkel díszítenek és pillangókat, madarakat csalogatnak a kertünkbe. 

Ültessünk különleges formanövényeket edényekbe a bejárati ajtók mel-
lé, a teraszra. Lepjük meg magunkat valami különleges növénnyel!  

Az első tavaszi napsugarak hatásán felbuzdulva,  
lelkesen látunk neki a kerti teendőknek.

itt a tavasz! 

Juniperus Parkerdészet
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Kárpitos Bútorok:
Üzletünkben hazai és külföldi gyártók termékeinek széles skáláját kínál-
juk vevőink számára. Megtalálhatóak az egyszerűbb, letisztult vonalveze-
tésű heverők, franciaágyak, fotelágyak, valamint modern, lendületes szö-
vetválasztékban gazdag ülőgarnitúrák és kanapék is. Kárpitos bútoraink 
között találhatóak még kétszemélyes ággyá alakítható heverők, sarokgar-
nitúrák, fotelek, 3-2-1, 3-1-1 garnitúrák, szivacsos és rugós változatban is.

Konyhabútorok:
Február óta egy új külföldi gyártónak a termékeit is forgalmazzuk. Ár-ér-
ték arányban a lehető legjobb, további akciós konyhabútorok is kapható-
ak. Ezeket a konyhákat ki lehet egészíteni plusz elemekkel, konyhai ki-
egészítőkkel: hűtő, sütő-, mosogatógép, hogy az igényeknek megfelelő 
és a lehető legjobb helykihasználással bíró stílusos konyhát kapjuk. 2016. 
konyhai színei a barna és a bézs, valamint ennek árnyalatai. Ezek a szí-
nek könnyen variálhatóak. Nagy divat, hogy az ajtók nem oldalra hanem 
felfelé nyílnak, mely praktikus a hely és a pakolás szempontjából.. Ezek a 
konyhabútorok lábon állnak, mely nagyban megkönnyítik a konyha tisz-
tán tartását. A felső elemek két méretben is rendelhetőek, attól függően, 
hogy milyen belmagasságú a konyha. A konyhai alaprajz alapján, segí-
tünk a konyhabútor összeállításának megtervezésében.

Nappali bútorok:
A nappali a lakás egyik legfontosabb helyisége. Általában itt töltjük a 
hasznos időnk nagy részét. Itt olvasunk, nézzük a tévét, bújunk össze a 
párunkkal, játszunk a gyerekekkel, fogadjuk a hozzánk érkező vendége-
ket. Ezen helység egyik fő meghatározója a szekrénysor. Számos  funkci-
óként szolgál. könyvespolc, ruhásszekrény, tévéállvány, így tehát közpon-
ti szerepe van egy jól megválasztott szekrénysornak. Ugyan olyan fon-
tos a gyermek vagy az ifjúsági bútorok helyes és praktikus kiválasztása. 
Több funkciósnak kell lennie, hisz akár gyermek vagy már a kamaszkor 
is, mindig egy külön életteret kell, hogy teremtsen a használója számára.

étkezőgarnitúrák:
Az étkezőknek, konyháknak megkerülhetetlen darabja az étkezőasztal. 
Közkedvelt a négy- illetve a hatszemélyes, de nagyobb étkező esetében 
a tizenkétszemélyes, melyet már több generáció is körbeülhet. Kisebb 
alapterületű étkezők esetében a különféle bárasztalokat ajánljuk.

Kiegészítő bútorok:
A gardrobok, cipős szekrények, tárolók, elemes előszoba bútorok, ele-
mes előszoba falak. Ha jól választjuk meg a kiegészítő bútorokat, sok 
bosszúságtól mentjük meg magunkat. Mindig tudni fogjuk, hogy hol 
van a kulcscsomó, esernyő, cipő, táska még egy sietős reggel is.

Szeretettel várjuk, legyen szó standard bútorokról, vagy akár a teljes 
egyedi elképzelés megvalósításáról!

Kiskunné Melinda

Bútorboltunk 1997-ben nyi-
totta meg kapuit Cegléden. 
Tevékenységünk első sor-
ban bútor kiskereskedelem-
re épül. Mára már a pozitív 
visszajelzések alapján,  
kiszolgálunk intézményeket 
és közületeket is. Lehetősé-
get biztosítunk egyedei el-
képzelései alapján beépített 
konyha bútorok, gardrób 
szekrények elkészítésére.  
Cégünk ezen felül forgal-
maz: kárpitos bútorokat, 
szekrénysorokat, kiegészítő 
bútorokat, étkező garnitú-
rákat és konyha bútorokat.

bemutatkozik az Ádi-lak
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lÁmpÁk - hogy minden világos legyen!

A Filippi Lámpa Áruház 1995 májusa óta áll a vásárlók rendel-
kezésére. A régió legnagyobb és legmeghatározóbb lámpa áru-
házában szakképzett eladók segítenek a választásban, adnak 
praktikus tanácsokat, hogy lakásába, kertjébe - stílusban, akár 
sajátos igényeknek megfelelően - kerüljön lámpa kedvező áron.

Filippi Lámpa Áruház

Több, mint 300 négyzetméteren közel 20 beszállító különféle lámpatest kínálata kö-
zül választhatnak az üzletbe belépők, mindezt ízléses, elegáns környezetben. A közis-
mert márkák mellett láthatóak az Eglo termékek „Shop in shop” bemutató felületen, a 
Luxera egyedi választéka, a régió kiemelt partnereként, a de Globo franchise üzletfél-
ként, még a legragyogóbb kristály mennyezeti lámpák is megtekinthetőek az áruházban. 
A barkácsáruházak, multik általánosabb kínálatával ellentétben szaküzletként jóval igé-
nyesebb, egyedülálló választék kerül bemutatásra. Legyen szó csillárról, gyerekszobai, 
álló, illetve asztali lámpákról vagy akár kerti lámpákról is-a készlet óriási. 
Ahogy az üzlet alapterülete, úgy az évek során az árukészlet is jelentősen bővült. En-
nek eredményeként egyre modernebb már LED fényforrással forgalmazott termékek is 
megtalálhatóak a palettán, a halogén izzókkal árusított világítótestek mellett, melyeket 
már webáruházon keresztül is megvásárolhat a lampabolt-kecskemet.109.hu címen. Mint 
ahogy az élet más területén dolgozók, úgy a lámpa gyártó cégek is igyekeznek a mai 
kor igényeinek megfelelően készíteni lámpáikat, ezért már integrált, azaz beépített LED 
fényforrásokkal is értékesítik azokat. Habár az ilyen típusú lámpatestek még nem igazán 
tűnnek pénztárcabarátnak, rövid időn belül, a technológia fejlődésével, elterjedésével ha-
marosan saját lakásunk világításaként funkcionálhatnak majd.

bemutatkozik az Ádi-lak
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Szerencsére, egyre több helyről kapnak az 
emberek információt az öngondoskodás, 
ezen belül is a nyugdíj előtakarékosság 
fontosságáról.

Miért is került az utóbbi években ez előtérbe?
Magyarországon a felosztó-kirovó rendszer alapján fizetik a nyugdíjjá-
rulékokat. Tehát a jelenlegi munkavállalók fizetik a jelenlegi nyugdíjat. 
2030-ra a demográfiai adatok alapján egy munkavállalótól kellene levonni 
egy nyugdíjas járulékát. E gazdasági, társadalmi és szociális helyzetet fel-
ismerve hoztak olyan állami intézkedéseket, amelyek segítik a megoldást. 
A nyugdíjbiztosítást 20% adókedvezmény (nyugdíjcélra max 130 eFt/év) 
jóváírásával jutalmazza az állam és a biztosító társaságok e módozatainak 
költségstruktúráját is szabályozták a TKM maximalizálásával (teljes költ-
ség mutató)

A jelenlegi nyugdíj kifizetések nagyságának elosztása:
(Forrás: nyugdíjbiztosítás. com)

Jogszabályi változások, állami támogatások szükségessé tették, hogy min-
denki tisztába legyen a lehetőségeivel. 
A biztosítási piacon több biztosító is ringbe szállt az ügyfelek bizalmáért. 
Biztosítási alkuszként segítünk eligazodni az időnként nehezen átlátható, 
nagy választékú piacon, kihasználva a legjobb lehetőségeket, kedvezmé-
nyeket ügyfeleink érdekében.

Ennek a megtakarítási formának az előnyei:
 • Tanácsadói támogatás
 • Rendszeres megtakarításra ösztönzés
 • Biztosítási védelem
 • Hűségbónuszok
 •  Váratlan élethelyzetekre megoldást kínáló kiegészítő  

biztosítások

Javaslat, amire érdemes figyelni:
 • Cég háttere?
 •  Befektetési politikája, alapkezelők elért eredményei, verse-

nyeztetett alapkezelés vagy nem?
 •  Mennyire rugalmas hosszútávon a befektetés és milyen feltéte-

lekkel? (szüneteltetés, díjnövelés, díjcsökkentés, díjmentesítés)
 • Jelenlegi nyugdíjkorhatár figyelembe vétele vagy nem?
 • Garantált befektetési lehetőség választható?
 • Hűségbónusz jóváírásának feltétele, módja?

Kracker Gáborné Ügyvezető igazgató Verso Biztosítási Alkusz Kft.

nYUgdÍJ előtakarékossÁg

22.     Családinfó Magazin | 2016. március



hogyan keltsük ÚJra  
életre a vizet?

Az 
életerővel 

bíró, tiszta forrásvi-
zek természetes állapo-
tukban élnek, lüktetnek.  

Ez a lüktetés – a szívverés 
és a légzés formájában - 
emberi létünk alapja is 

- a vizet is ez teszi 
elevenné.

A vízkristályok megmutatják a víz valódi arcát 
Dr. Masaru Emoto, alternatív gyógytudományok doktora - gyógyító 
munkája során megtapasztalta, hogy a víz képes felvenni, tárolni és to-
vábbadni az információt. Mindezt láthatóvá szerette volna tenni, ezért ki-
fejlesztett egy speciális technikát, melynek során lefényképezte a lefa-
gyatott víz kristályképét. A kialakult vízkristályok megmutatták a vízben 
lévő információkat vagyis rezgéseket! Megállapította, hogy amikor a víz 
információt vesz fel és ad le, akkor hatszögű formát ölt. Ezt a hatszögle-
tű formát nevezzük rendezett kristálystruktúrának. Ez az a tökéletes víz-
kristály alakzat, amelyben a víz a legoptimálisabban képes felvenni és to-
vábbítani a rezgést, az információt.

Élő vagy holt víz? 
Amikor a vizet kiszakítjuk természetes közegéből és elosztó rendszerek 
rabjává tesszük, energetikailag sérül. Egyenes csöveken kényszerítjük át-
folyni, ahol nagy nyomásnak van kitéve, hatalmas tartályokban tároljuk, 
desztilláljuk, vagy vegyszereket adunk hozzá. Ezek persze mind rend-
kívül más behatások, mint amik a vizet természetes közegében érik. Így 
vesztik el a korábban élő, életenergiában gazdag víz kristályai gyönyörű, 
természetes struktúrájukat és energiájukat természetes közegükből való 
kiszakításuk során!

A kulcs az aranymetszés!
Svájci tudósok - Emoto módszerét követve - fontos felfedezést tettek: a 
víz reagál az őt tároló edény alakjára! Megállapították, hogy a legoptimá-
lisabb eredmény az aranymetszés szabályait követve érhető el, a legjobb 
hatást pedig a Nature’s Design Alladin kancsóinál tapasztalták. 
A felfedezés nem újkeletű, hiszen őseink már évezredekkel ezelőtt felfe-
dezték, hogy a víz sokkal tovább megőrzi frissességét, ha azt szabályos 
formájú edényben tárolják. Antik kerámia edényeket megvizsgálva azt 
látjuk, hogy tervezésükkor az aranymetszés és a Fibonacci sorozat szabá-
lyai érvényesültek! Az emberiség tehát már ekkor felismerte a természet 
alapvető ritmusát, amely növényekben, kagylóhéjakban, a hullámok moz-
gásában, de akár az emberi test felépítésében is megjelenik.

Nature’s Design – a forma ereje, amely életet teremt
A svájci Nature’s Design egyedülálló termékei az aranymetszés arányai 
alapján megtervezett különleges formaviláguknak, ólom- és egyéb nehéz-
fémektől mentes anyaguknak, valamint szimbólumaiknak (Élet virága) 
köszönhetően olyan rezgést hoznak létre, melynek hatására a csapvíz tö-
redezett vízkristályai 3 percet követően szabályos, hatszögletű szerkezet-
be rendeződnek vissza.

A termékek ezen képességét 
 - az Emoto által kifejlesztett  
vízkristály-fényképészeti eljárással  
végzett - svájci laborvizsgálatok bizonyítják. 
(E.F.Braun CH-3628 Uttigen)

A Nature’s Design aranymetszett, vízélénkítésre szolgáló üvegkancsói és 
poharai már Magyarországon is elérhetőek! 

Bővebb információért hívjon minket bizalommal  
telefonon (+36-30/603-0476),  

vagy keresse fel honlapunkat: www.vitalizal.hu
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Ami igazán aggasztja a szülőket, hogy éjszakai száraz köhögés veszi 
kezdetét. Sokan kruppnak vélik, de ez nem vírusbetegség, hanem a bak-
tériumokkal zsúfolt váladék éjszaka, fekvő helyzetben a légvételekkel 
beszippantódik a gégén át a légcsőbe, onnan pedig a hörgőkbe. A szá-
raz köhögés átmegy hurutos formába, és hamarosan éjjel-nappal köhög-
ni kezd a gyermek. Ritkán jár lázzal, és viszonylag enyhe tünetek miatt a 
gyermekek sokszor még közösségbe jának, de az is előfordul, hogy ágy-
nak dőlnek és a szülők felváltva - szerencsés esetben a nagyszülők segít-
ségével - folyamatosan ügyeletet tartanak a kis gyermek betegágyánál.
Orvostól orvosig járnak, de azt látom, hogy ez a banális náthával kez-
dődő, hörghuruttal végződő betegségsorozat minden igyekezet ellené-
re nehezen befolyásolható. A kórképet jómagam elneveztem Hétfejűsár-
kány-betegségnek, ami azt is sejtetni igyekszik, hogy nehezen leküzdhe-
tő, hét összetevőből álló kórképről van szó. A győzelemhez mind a hét 
sárkányfejjel meg kell birkózni.
A gyermekklinikán, ahol két évtizeden át ennek az új keletű népbeteg-
ségnek az okát kerestük, nagyrabecsült klinikai főnökünk, Miriszlai pro-
fesszor úr vezetésével - úgy vélem - meg is találtuk a megoldást.
Sokat gondolkodtunk rajta, hogy milyen folyamat indult el a gyermek-
közösségekben húsz évvel ezelőtt. Az történhetett, hogy az egészséges 
gyermekek közé félig meggyógyulva bekerültek olyanok is, akik az anti-
biotikumos kezelés után virulenssé vált, azaz megerősödött kórokozókat 
szétszórták a társaik között. A gyengébb immunitású gyermekek a kór-
okozókkal együtt hazavitték a betegséget, sőt gyakran az óvónénik és a 
gondozónők is náthásak lettek. Mostanában az is gyakori, hogy a kistest-
vértől a nagymamáig mindenki náthás lesz, később köhögni kezd. Több-
nyire az egész család beteg lesz, az apa kivételével, aki nyilván keveset 
van otthon, hiszen valakinek kenyeret is kell keresni, és neki a legerősebb 
a családban az immunitása. Nyilván mindenki érti, hogy ez a náthával 
kezdődő betegség nem azonos a megfázásnak nevezett vírusbetegséggel, 
itt sokkal komolyabb dologról van szó.
Az óvodából hazakerült kórokozók antibiotikum hatására nehezen pusz-
tulnak el, különösen azok vészelik át a gyógyszeres kezelést, amelyek az 
orrmelléküregben elbújnak. Tehát gócbetegség alakul ki, ami többszö-
rös antibiotikus kezels után is csak egyre ellenállóbb törzsek kialakulását 
eredményezi, amelyek további szövődményeket okoznak. Megtelepednek 
az orrmandulában, esetleg torok mandulában is, középfülgyulladás, rit-
kán tüdőgyulladás is kialakulhat.

Az orrdugulás miatt az orr és a fül közötti anatómiai csatorna, a fülkürt 
(szerzői nevén Eustach kürt) is bedugul, nem tudja a légtartalmat bizto-
sítani a középfülben. Az itt kialakuló vákuum a testnedvek beáramlását 
eredményezi a középfülbe. A dobüregben a levegő helyett sűrű kocso-
nyás massza képződik, ami nyilván rosszul vezeti a hangokat, és ennek 
következménye a halláscsökkenés és az ehhez kapcsolódó beszédmegér-
tési és magatartási zavar.
Több évtizedes klinikai tapasztalat bizonyítja, hogy a betegség elhúzódá-
sáért az orrmelléküregben megbújó kórokozók felelősek, melyek a nyál-
kahártya izgatása révén állandó váladék termelésre ösztönzik a felső és az 
alsó légutakat. Mindennapos gyermek fül-orr-gégészeti gyakrolatunk be-
bizonyította, hogy ezen kórkép kapcsán a kórokozók eltávolítása szívó-
technikával sokkal eredményesebb, mint a kórokozók elpusztítása.
Ez a Miriszlai professzor vezette orvosi iskola legfontosabb megállapítá-
sa, valamint az is, hogy az orrváladék otthoni „leporszívózása” is segít a 
baktériumok számának csökkentésében, de azt is tudjuk, hogy a gócbe-
tegséget nem szünteti meg, ez igazi szakorvosi, gyermek fül-orr-gégszeti 
feladat.
A beteg gyermekek immunitása a megerősödött kórokozókkal szemben 
mindig relatíve gyengébb a szükségesnél, tehát erősíteni kell - elsősorban 
egészséges táplálkozással, de ha ez nem elég, akkor természetes alap-
anyagú vitaminokkal.
A szűnni nem akaró nátha és köhögés kórképe az óvodáskorú, illetve 
bölcsődés gyermekek egyre gyakoribb betegsége, tehát elsősorban pon-
tos diagnózist és egyszerű, de következetes és hatékony kezelést igényel 
- szerencsés esetben műtét és antibiotikum nélkül.

Dr. Somi Ildikó gyermek fül-orr-gége szakorvos

ÓvodÁskor - 
       ÓvodÁskÓr

Amikor én óvodás voltam, az óvodáskór még ismeretlen volt. 
Mostanában - talán az utóbbi két évtizedben - azt látom, 
hogy a közösségbe kerülés után egy hónappal szinte minden 
gyermek náthás lesz, orra bedugul és lappangva egy szövőd-
ménysorozat veszi kezdetét. Az orrdugulás következménye, 
hogy a fülkürt szellőzése romlik, és a füldugulás miatt alig 
észrevehetően, de fokozatosan romlik a hallás.
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egészség mutációs hirdeté- sek
kÓrhÁzi ÁpolÁs  
helyett otthoni 
lÁbadozÁs

Az otthonápolás a kórházi ápolást kiváltó tevékenység. A Baranyi-Med Kft. 1996 óta működik, 
amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszíroz, így az ápolásra szoruló betegek-
nek nem jelent plusz költséget. Saját otthonában, szerettei körében, szakmai felügyelet és ellá-
tásban gyógyulhat.

Ellátási területek: Csemő, Mikebuda, Ceglédbercel, Törtel, Nyársapát. Szolgáltatásunk igénybe 
vehető, kórházi szakorvos vagy járóbeteg ellátást végző szakorvos javaslatára, de a háziorvos 
elrendelése alapján történik, fekvőbetegek számára. Ellátás akár a hét mindennapján, nap 
mint nap igénybe vehető szükség szerint. Az otthonápolást, szakmai képesítéssel, gya-
korlattal rendelkező gyógytornász, szakápoló, fiziko terapeuta végezheti. Állandó kap-
csolatban áll az elrendelő orvossal, visszajelezve a beteg állapotáról, állapot változá-
sáról. A szolgálat működése összetett feladat, sokszor bonyolult problémákat kell 
megoldani. Nehéz megközelíteni a szétszórt tanya világban élő ápolásra szoru-
ló betegeket, a rossz és járhatatlan utak és távolságok miatt.

„Őrizzük és ápoljuk szeretteit...” 
Baranyi-Med Kft.

Ha az ember beteg, ápolásra szorul, még jobban vágyik a meg-
szokott környezetére. Van amikor elkerülhetetlen a kórházi tar-
tózkodás, de szerencsére vannak olyan esetek is, amikor meg-
felelő szakmai segítséget igénybe véve otthon lábadozhatunk.
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csaJos problémÁk
 - gondolatok a gyermeknőgyógyásztól

A lányok születésé-
től egészen a felnőt-
té válásig előforduló 
nőgyó-gyászati prob-
lémáival, egy speci-
ális  
terület, a gyermek-
nőgyógyászat  
foglalkozik. Dél-Pest 
megyében ilyen szak-
vizsgával rendelkező 
orvos Dr. Albu Tibor. 
Őt kérdeztük arról, 
hogy mikor, hogyan 
és leány gyermekünk 
milyen problémáival 
fordulhatunk hozzá.

Milyen kortól lehet felkeresni a gyermeknőgyógyászt?
Ez a szakterület egészen az újszülött kortól, azaz 0-18 éves korig fog-
lalkozik a gyermekekkel. Sajnos vannak olyan problémák, amik már 
az egészen kicsi babákat érinthetik.

Milyen problémák lehetnek ilyen fiatalon? Mire kell odafigyelni cse-
csemő, illetve kisgyermek korban?
A gyermekgyógyászban merülhet fel valamilyen fejlődési rendellenes-
ségre vonatkozó gyanú. Ilyen esetben mindenképpen szükséges egy 
szakorvosi vizsgálat az elvetésére, vagy megerősítésére, és minél előb-
bi kezelésére. A csöppségek esetében is léphet fel gyulladásos beteg-
ség, melyeket legtöbbször az anyák vesznek észre. Váladékozás, kipi-
rosodás, fájó, csípő érzés a nemi szervek tájékán.

Aztán óvodás korba lépve derülhetnek ki a letapadások, összenövések, 
melyeket nagyon fontos oldani. Az ilyen jellegű elváltozások vizelé-
si problémákat, húgyúti fertőzéseket, akár vesegyulladást és refluxot is 
okozhatnak. E korszakban fordul elő az is, hogy játék közben, akár az 
óvodában bármi nemű gomb, kis méretű játékdarab, babszem, vagy az 
udvaron elforduló toklász kerül a hüvelybe. A különböző idegen testek 
gyulladásokat, folyást, gennyes váladékozást okozhatnak.

A nagyobb lányoknál a gyulladásos megbetegedések mellett, már a 
hormonális változások következtében felmerülő problémák is jelent-
keznek. Az átlagos életkor a menstruáció kezdetére a 12 év. Ez egy 
átlagszám, ennél jelentkezhet jóval korábban, de jóval később is. Az 
okra fényt kell deríteni. A rendszertelen vérzést is ki kell vizsgálni. A 
hormonális változások következtében kialakuló zavarok, például a ko-
rai nemi túlfejlettség, vagy éppen ellenkezőleg, a fejletlenség, vagy a 
nagyon erős szőrösödés, mind mind orvosi vizsgálatot és kezelést igé-
nyel. A tizenévesek között is derülhet ki valamilyen elváltozás a belső 
nemi szerveken, fájdalommal járó petefészekciszták, és sajnos a pete-
fészekben vagy az emlőn daganatok is.

A nemi élet elkezdése után jönnek a nemi úton terjedő betegségek, és 
jöhet egy nem kívánt terhesség problémája is. Ezen bajoknak a kiszű-
rése is a gyermeknőgyógyászati rendelés feladata. Itt a felnőtt vizsgála-
ti módszertől eltérően vizsgálunk. A hozzánk érkező gyermeket meg 
kell nyugtatni, hogy nem jár fjádalommal a vizsgálat, nem kell tőle tar-
tani. A belső vizsgálatot nem a hüvelyen át, hanem a végbélen keresz-
tül végezzük. Az ultrahangos vizsgálatok, a különböző bakterológiai, 
citológiai mintavételek sem fájdalmasak. Kiegészítő vizsgálatként a la-
bordiagnosztika is segítségünkre szolgál.

A szexuális élet megkezdése, vagy már annak a közelsége is feladja a 
leckét a lányos szülőknek. Mit tanácsol Ön nőgyógyász szemmel?
Ami nagyon fontos, talán a legfontosabb: hogy már tizenéves korban 
beszéljünk róla gyermekeinkkel! A terhességmegszakítás egy komoly 

trauma, mely elkerülendő! A mai fiatalok túl korán kezdik a nemi életet, nem eléggé érettek, nem elég fejlettek. Mind e mellett nincsenek megfelelő isme-
reteik a nemi élet, a szexualitás terén. Régebben - a Családvédelmi Szolgálat Kudor Anna védőnő összefogásával - osztályokat hoztak egy-egy szakrende-
lésre, hogy a fiatalok megfelelő tájékoztatás és megfelelő információ birtokában kerüljenek kapcsolatba a témával. Sajnos ma hiányzik a megfelelő tájékoz-
tatás, hiányzik a szervezett összefogás, és nem utolsó sorban, nem merünk beszélni róla sem másokkal, sem pedig a saját gyermekeinkkel.

ACs - VH

„Ami nagyon fontos, talán a legfontosabb: hogy már 
tizenéves korban beszéljünk róla gyermekeinkkel!”
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Minden esetben a szülő feladata, hogy figyelje 
gyermeke mozgását, koordinációját - azt, hogy 
hogyan nyúl a tárgyakért, milyen távolság-
ból szemléli őket. Ha úgy veszi észre a szü-
lő, hogy gyermeke rendszeresen csak az egyik 
szemét használja a tárgyak megvizsgálásához, 
sűrűn dörzsöli a szemét, esetleg enyhén kan-
csalít, érdemes szakorvoshoz fordulni. 

Szűrővizsgálatok keretében a szakorvos felméri a szemlencsék ál-
lapotát – átláthatóságát, valamint a pupillák méretét. Akár már 6-12 
hónapos kortól el lehet kezdeni a szűrővizsgálatokat, ha ennek 
szükségessére utaló jeleket észlelünk. Ebben a korban már vizsgál-
ható a szemek általános egészségi állapota mellett, hogy a két szem 
mennyire “dolgozik össze”, mennyire vesznek együtt részt a látásban. 
A szemek fénytörő képességének és a szemmozgások vizsgálata lehe-
tővé teszi a korai látásproblémák (pl. kancsalság, tompalátás) kiszűré-

sét. Gyakori gyerekkori eltérés a bénulásos eredetű szemtengelyferdü-
lés, ami akár a pár hetes babáknál is szűrhető. Mint más betegségek, 
a szem betegségei is örökölhetők. Az erre való odafigyelés igen fon-
tos egy olyan családban, ahol többen is szemüveget hordanak, eset-
leg valamilyen szembetegséggel küzdenek. Az ilyen szembetegségek 
másfél éves kortól kiszűrhetőek, és megfelelő eszközzel – szemüveg 
vagy rosszabb esetben műtét – korrigálhatóak. Gyakori eljárás például 
a kancsalság kezelésére gyermekkorban a jól látó szem letapasztása, 
így fejlesztve a másik szemet.

Kisiskolás kortól kezdve érdemes a gyermeket két évente szemész-
hez vinni, még akkor is, ha a korábban elvégzett vizsgálatok nem tár-
tak fel semmilyen szemproblémát. Ebben a korban ugyanis, a már 
magát jól kifejezni tudó gyermeknél nagy biztonsággal megállapítha-
tó a színtévesztés, színvakság is.  Mivel a gyermeki szem kifejezetten 
jól és gyorsan alkalmazkodik, így nem egyszerű észrevenni, ha vala-
mi probléma van gyermekünk látásával. Figyelmeztető jel lehet, ha ha-
marabb elfárad a tanulásban, vagy nehézségei támadnak a betűk vagy 
számok megkülönböztetésével. Minél tovább marad kezeletlen a lá-
tásból fakadó probléma, az agynak annál nehezebb a korrigálásra for-
dított plusz munkát hibátlanul elvégeznie, ami ahhoz vezethet, hogy 
gyermekeinknek romlik az iskolában nyújtott teljesítménye. 

Clemens Optika

a gyermekszemészet  
               JelentőségeSokan nem tudják, hogy mikor 

is érdemes a gyermeket szemé-
szeti vizsgálatra vinni. Pedig 
az idejében felismert szembe-
tegségek fiatal korban jól gyó-
gyíthatók. Ebben szeretnénk 
egy kis útmutatót adni:

-40%
-40%

* A szemüveglencsékre a kedvezmény 
csak SHMC (víz, zsír- és portaszító 
réteg) rendelése esetén érvényes!
   A tájékoztatás nem teljes körű, 

az akciók részleteiről 
érdeklődjön üzletünkben!

Az akció visszavonásig érvényes!

clemens-189x123-2016feb-husvet.pdf   1   2/22/2016   5:15:40 PM
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Gyermekként: „Egész úton hazafelé azon gondolkodám…”, s kiegé-
szíthetném: „De nehéz az iskolatáska…”, ha az egyébként sem könnyű 
táskában rossz jegy lapul, vállamon pedig a teher, mit fog hozzá szólni 
anyu és apu?

Pedagógusként: „könnyű” helyzetben vagyok, mert tudom, miért és ho-
gyan kell és lehet egy pedagógusnak mérni és értékelni a jelenlegi isko-
larendszerben. Tudom, hogy egy jegy pillanatnyi felkészültséget, lelkiál-
lapotot mutat. Soha nem is szoktam egyetlen osztályzatból messzemenő 
következtetéseket levonni, de sajnos azzal is tisztában vagyok, nem min-
den kollégám gondolkodik így.

Szülőként: nehéz helyzetben vagyok magam is. Megerősítést kell adnom 
arra, hogy ki tudja javítani, hogy ez semmit nem jelent majd, amikor fel-
nőtt lesz. Sokkal fontosabb Ő, a Gyermekem annál, semhogy megrójam, 
miközben tudom, ezek alapján kapja jegyeit a bizonyítványába, amelye-
ket majd összehasonlítgatnak az osztálytársakkal, és amelyek alapján to-
vábbtanulhat... Igyekszem segíteni a hiányosságok pótlásában, ami nem 
is olyan könnyű, amikor már századjára próbálja az ember elmagyarázni 
a dolgot, a gyerek meg nem „akarja” megérteni. Kedves gyermekpszic-
hológus ismerősöm szavai csengenek ilyenkor a fülemben: „A gyermek 
nem azért nem érti, hogy minket bosszantson! Neki sokkal rosszabb, s 
ha rajta múlna, már rég túl lennénk a dolgon.” Logikusan hangzik, igaz, 

kedves Szülőtársaim? Remélem, hozzám hasonlóan Önöknek is segít ez a 
mondat, amikor már kezdik elveszíteni a türelmüket!

Szerencse, ha egyszeri rossz jegyről van szó. A gyakran hazacipelt rossz 
osztályzat azonban olyan súlyosan rombolhatja gyermekünk önbecsülé-
sét, ha nem megfelelően fogadjuk, hogy egész életére kihathat. Elveszít-
heti önbizalmát, egyúttal nyitottságát és kíváncsiságát is, zárkózottá, fel-
nőttként pedig céltalanná válhat. Igyekezzünk egymástól elválasztani a 
teljesítményt és az érzelmeket! Vegyük le annak a stressznek a súlyát 
gyermekünkről, hogy félnie kelljen a reakciónktól! Éppen elég megfelel-
nie az iskolában. Erősítsük benne mindazt, amiben ügyes, így könnyeb-
ben meg tudja oldani azokat a feladatokat is, amik nehezebben mennek.

Tanfolyamaimon tapasztalom, hogy sokan már az alsó tagozatos kisgyer-
mekek közül is nehezen lazítanak. Az izmokban tárolódó feszültségek 
kioldhatók kötetlen, mozgásos játékokkal és tudatos relaxációkkal, ame-
lyeket már alsó tagozatos korban megtanulhat gyermekünk, s önállóan 
végezhet. A relaxáció nemcsak lelki, hanem testi egészségét is szolgálja, 
segíti a könnyebb tanulást, az egészséges önértékelés megtartását.

Hartyániné Barta Judit tanár 
gyermekagykontroll- és tanulásmódszertan-oktató 

www.langelme.hu

Sokszor kerülünk olyan helyzetbe életünk során, amikor nehéz  
kimondanunk, elmondanunk bizonyos dolgokat a másiknak.  
Lehetnek ezek a gondolatok az iskolával, tanulással kapcsolatosak is.

„hogyan mondJam  
el neked…?”
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A fogszabályozás a fogak, a fogazat és az állcsontok helyzeti eltéréseinek 
kezelésével foglalkozik. Ezek kialakulhatnak rossz szokások következté-
ben, tejfogak rendellenes váltódása miatt, illetve örökletes alapon. A sza-
bálytalan fogazat esztétikai hátrányok mellett növeli a fogszuvasodási haj-
lamot, elősegítheti a fogágy betegségek korai kifejlődését, zavarja a rágást, 
sőt beszédhibákat is okozhat. A fogszabályozás végső célja, hogy a gyer-
mekek harmonikus arcú és fogazatú felnőttekké váljanak. Érdemes odafi-
gyelni már kisgyermek korban a fogazati rendellenességekre, mivel a ve-
gyes  fogazati stádiumban is el lehet kezdeni a prevenciós szemléletű ke-
zelést.
Dr. Molnár Mária Magdolna fogszabályzó szakorvos 1983-tól foglalko-
zik fogszabályozással. Saját rendelőjében végez járóbeteg  fogszabályozá-
si-fogorvosi szakellátást magánbetegek illetve TB. szerződött 18 éven alu-
li körzeti páciensek részére, a Pro Humanitate Kft. (www.prohumanitate.
hu) szolgáltatása keretében. A rendelő szomszédságában fogtechnikai 
Praxis labor üzemel, így a fogszabályzó készítés jóval gyorsabbá és haté-
konyabbá vált.
A kft. széleskörű ellátást nyújt a fogszabályozás és a fogszabályozó fog-
technika területén, a betegekre egyénre szabottan a legkorszerűbb eszkö-
zökkel és módszerekkel. 

Alkalmazott technikák: Kivehető készülékek 
számtalan fajtáját (speciális csavaros lemezek, 
aktivátorok, funkciós készülékek) készítik zárt  
rendszerben Dentaurum anyagokból.
A rögzített készülékes (Multiband) kezeléseknél be-

vezetésre került a legkorszerűbb lágy erőkkel működő ún. önligírozó rend-
szer, amellyel gyorsabban, hatékonyabban, higiénikusabban végezhetők a 
kezelések. Magasabb esztétikai igény esetében készíthető porcelánból is.
Egyszerűbb esetekben az ún. „láthatatlan fogszabályozás”sínterápiák ke-
rülnek alkalmazásra
A fogszabályozás új dinamikusan fejlődő ága a  myo-funkcionalis 
Trainerekkel történő kezelések, amelyek segítenek a helyes légzés, nyelés 
hangképzés fejlesztésében, egyben a testtartásra is jótékonyan hatnak.
További szolgáltatások: sport fogvédők, szájszárazság elleni készülék, 
horkolás gátlók, harapásemelők, fogfehérítő sínek.

a gYönYörű mosoly egyik titka 
a harmonikus fogazat!A fogazat fontos szerepet játszik életünkben. Befolyásolja az 

arc harmóniáját, a beszéd és az artikuláció módját, mimikán-
kat, ezzel személyiségünk egyéni kisugárzását. A fogazat élet-
minőségünk része, önértékelésünk szimbolikus jelzője.

Varga Nóra Viktória
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Mindenek előtt tisztázni kell, hogy alapvetően kétféle érbetegség létezik. Az egyik az arterias rend-
szer betegsége az érszűkület. A másik a vénás rendszer megbetegedése a visszeresség, vagy a súlyosabb 
forma a thrombosis. Az érszűkület gyakrabban fordul elő azon betegek körében, akik dohányoznak, túl-
súlyosak, cukorbetegek, vagy magas a vérzsír szintjük. A betegség jelenleg már jól diagnosztizálható és 
időben észlelve pedig jól gyógyítható is. A gyógyítás történhet gyógyszeres, infúziós kezeléssel, értágí-
tással, vagy sebészeti módon műtéttel.
A másik nagy betegség csoport a visszeresség, amely rendkívül szerteágazó panaszokat okozhat. Lehet 
a beteg akár panaszmentes, de kialakulhat kifejezett végtagi fájdalom is. Legjellemzőbb azonban a láb-
szár duzzanata, égő- feszülő érzés, nehézláb érzés, és az éjszaka jelentkező lábszári görcsök. Viszony-
lag könnyen diagnosztizálható és könnyen kezelhető. A terápia lehet gyógyszeres, injekciós, vagy műté-
ti megoldás. Napjainkban már igen korszerű műtéti lehetőségek vannak:  például lézer, rádiófrekvenciás 
beavatkozás. Sajnos ez utóbbi kezeléseket a TB nem finanszírozza.
A vénás rendszer súlyosabb megbetegedése a thrombosis, amely néha akár életet veszélyeztető kórkép 
is lehet. Különböző okok, esetleg genetikai rendellenesség miatt alakulhat ki. Fő tünete az alsó végtag fe-
szülő duzzanata, kifejezett fájdalma. A diagnózis ultrahang vizsgálattal állítható fel. A betegség kezelése 
belgyógyászati: ágynyugalom, alvadásgátló terápia, fásli használata.
Sebészeti szempontból az érszűkület és a visszeresség fontos. Célszerű főleg rizikófaktorokkal rendel-
kező betegek rendszeres háziorvosi és időszakos szakorvosi vizsgálata, hogy ezen betegségek által oko-
zott tünetek, esetleges maradandó károsodások megakadályozhatók legyenek a betegségek időben törté-
nő felismerésével. Fontos ezentúl a panaszok - akár csak esztétikai panaszokat okozó visszeresség - vizs-
gálata, és a megfelelően megválasztott kezelés.

Dr. Király László

néhÁny gondolat  
az érbetegségről

Az érszűkület egy civilizáci-
ós betegség, az úgynevezett 
szív- és érrendszeri halálo-
zás vezető tényezője a fej-
lett országokban. A betegség 
jellemzője az artériás rend-
szer szűkülete, vagy elzá-
ródása, amely végtagi fáj-
dalmat okoz a betegetnek, 
bizonyos távolság megtétele 
után megállásra kényszeríti. 
Ez az úgynevezett „kirakat-
néző betegség”.
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Ahhoz, hogy valaki jogosítványt szerezzen, első lépés, 
hogy elkezdjen egy erre irányuló tanfolyamot. Milyen 
feltételeknek kell megfelelni, hogy a „B” kategóriás jo-
gosítvány megszerzésébe belefoghasson valaki?
„B” kategóriánál a betöltött 16 és fél év a leghamarabbi 
időpont a kezdésre. Orvosi alkalmassági véleményt kell 
kérni a háziorvostól, valamint bizonyítvánnyal igazol-
ni szükséges legalább a 8 általános iskola elvégzését. 16. életév 9. hó-
nap betöltése után lehet KRESZ vizsgát tenni. A rutin vizsgát eltöröl-
ték „B” kategóriánál, de természetesen a feladatok megmaradtak, csak 
azokat élesben közúton, parkolókban gyakoroljuk, így azonnal meg-
kezdődhet az oktatás. Betöltött 17. életév után, elméletileg már más-
nap vizsgázhat is a tanuló.

Hogyan épül fel a tanfolyam?
Két fajta tanfolyam van, a hagyományos tantermi, illetve a korsze-
rű E-learning. A hagyományos tanfolyam felépülése: KRESZ, veze-
téselmélet, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. A minimális elméle-
ti óraszám „B” kategóriánál 28 órából áll. Az E-learningnél minimum 
5 óra, illetve amennyi idő alatt a diák elsajátítja a tananyagot. Jelen-
leg az E-learningnél jobb és korszerűbb tananyagot nem is kaphatná-
nak a tanulók. A sikeres vizsgák száma erősen felülmúlja a hagyomá-
nyos tantermiét. Az nkh.gov.hu oldalon, a Vizsga Sikerességi Mutató-
ban (VSM) az összes autósiskola eredményét meg lehet tekinteni ne-
gyedévi bontásban.  

Mik az elméleti oktatásból gyakorlati oktatásba belekezdés feltételei?
A gyakorlati óraszám minimum 30 óra. A gyakorlati oktatás feltéte-
le a sikeres KRESZ vizsga és természetesen az anyagiak megléte. A 
tanfolyam elkezdésétől számítva 9 hónapon belül meg kell kezdeni a 
KRESZ vizsgát, mindegy milyen eredménnyel. Ezután még 3 hónap 
van arra, hogy egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát tegyen a tanuló. 
A forgalmi vizsgával maximum ötször lehet próbálkozni, utána pálya-
alkalmassági vizsga következik.

A KRESZ vizsga elévül-e, tarthat-e szünetet az elméleti és a gyakorlati 
oktatás között a tanuló? Hogyan zajlik ma egy ilyen vizsga?
A sikeres KRESZ vizsgától számítva két év áll rendelkezésre a sikeres 
forgalmi vizsga letételére. De az utolsó 3 hónapra nem szabad hagyni 
a forgalmi vizsgát. Ha megtörtént a vizsgára jelentés, megkapjuk az 
időpontot, amit közlünk a vizsgázóval. A vizsga számítógépen törté-
nik, 55 perc áll a rendelkezésre, de általában a felkészült tanulók 15-20 
percen belül megoldják a feladatot. 

Piszkos anyagiak. Mennyibe kerül ma minimum egy „B” kategóriás 
jogosítvány megszerzése? Mekkorák a vizsgaárak? 
Egy „B” kategóriás jogosítvány anyagi vonzata iskolánként változó. 
Cegléden és vonzáskörzetében 120-140.000 Ft a képzés díja. Erre jön a 
4.600 Ft KRESZ vizsgadíj, a 11.000 Ft-os forgalmi vizsga díja, plusz az 
orvosi, és ha kell, akkor az egészségügyi tanfolyam és vizsga ára. 

Mit mutat a gyakorlat? Átlagosan mennyi a szükséges óraszám?
A tapasztalat azt mutatja, hogy a sikeres forgalmi vizsgához kevés ta-
nulónak elég a 30 óra vezetés. Szükség lenne a pótórákra, amire saj-
nos sajnálják a pénzt. Ki lehet jelenteni, hogy kb. 35-40 óra, ami szük-
séges a sikeres vizsgához, de ezt befolyásolja a tanuló vizsgadrukkja 
is. Egy oktató havonta maximum 192 órát tarthat. Ez azt jelenti, hogy 
6 tanulót tud levizsgáztatni egy hónapban.

Vannak-e tipikus hibák? Melyek a sikertelen vizsgák okai? Gondolunk 
itt, akár a KRESZ vizsgára, akár a gyakorlatra. 
KRESZ vizsgánál tipikus hiba, ha keveset gyakorol a tanuló. Ok lehet 
még az, ha nem jut hozzá a gyakorló vizsgakérdésekhez. A forgalmi 
vizsgáknál a saját tapasztalatomat tudom elmondani. Ami a sikertelensé-
get okozza, az a gépjármű térben való elhelyezésének nehézségei a par-
koláskor, a gyalogosok elsőbbségének elvétele, irányjelző használatának 
elmaradása, kanyarodási szabályok, sebességhatárok be nem tartása.

Oktatói szemmel mi a véleménye lakóhelyünk környékének közleke-
dési lehetőségeiről? Létezik-e Cegléden olyan pont, amelyet a tanulók 
gyakran elhibáznak, vagy nem kedvelnek, nehéznek tartanak?
A „pöttyforgalom” eléggé feladja a leckét a tanulóknak. Mire elindul-
nánk, már ott is van egy autó. A Szent Imre herceg utca végén az új 
közlekedési lámpa még újdonság számunkra. Amit már meg lehet ál-
lapítani, hogy a szabad jelzés minden irányból elég rövid. A párhuza-
mos közlekedésre alkalmas úttesten nagyon sokszor el kell mondani, 
hogy ha a külső sávról bemegyünk a belső sávra, az nem kanyarodás, 
csak sávváltás. A tanulók legkevésbé szeretik bárhol a hátramenetes 
parkolást párhuzamosan a szegély mellé. 

vh

hamarosan a volÁn mögött
Mely 17. életévébe lépett fiatal fejében ne fordulna meg  
a gondolat: Most már nekem is lehetne jogosítványom?  
Ez persze nem olyan egyszerű, tanulni, készülni,  
gyakorolni kell. Tanfolyam, vizsgák és még  
anyagilag is egy nagy lélegzetvétel. Utána- 
jártunk a jogsi kérdésnek, a Kuszka Autós- 
iskolától kérdeztük Kuszka Lászlót.
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méretpontos 
üléshuzat

Minden gépjármű típusra, személyau-
tóra, kisteherautóra, kamionra, buszra, 
traktorra, elkészítjük a tökéletesen il-
leszkedő üléshuzatot, amely segít meg-
óvni az ülések eredeti kárpitját. Bármi-
lyen igényt megpróbálunk kielégíteni, 
és nem ijedünk meg a különleges kéré-
sektől sem.

Legalább 100 fajta anyagminta közül választhat.A különböző 
színű, mintájú, vagy minőségű anyagok összeválogatásának 
csak az ön fantáziája szabhat határt. Vásárolhat nálunk trikó-, 
univerzális- és UV álló üléshuzatokat is. 

A méretpontos üléshuzat azt jelenti, hogy az üléshuzat az 
eredeti kárpit minden alkatrészét eltakarja. Pontosan követi a 
gyári fazont, lehetőség szerint a gyári varrási vonalakat is. A 
biztonsági övek és a támladöntő karok funkcionálisan hasz-
nálhatóak, mivel a védőhuzatokon ezeken a pontokon nyílá-
sokat alakítottunk ki. A fejtámlák nyílásait természetesen ki-
vágjuk, megerősített varrással szegjük körbe. A kárpitozott 
fejtámlákra is készítünk védőhuzatot.

Univerzális üléshuzat garnitúra 
 •  Minőségi gyári szövet vagy utángyártott anyag az ülőfelü-

leten
 •  A szövet szivacs és selyemmel laminált a hosszabb élet-

tartam miatt.
 • Háttámla elasztikus anyagból.
 • 5 db fejtámlával. A hátsó ülés kérhető osztottan is. 

Ülésvédő jellegű trikóhuzatok
 •  Minőségi gyári szövet az ülőfelületen.
 •  A szövet szivacs és selyemmel laminált a hosszabb élet-

tartam miatt.
 • Ez a típus az ülőfelületet védi a szennyeződéstől. 
 • Több színben.

Bán és Vincze Bt.

dekorÁlt autÓ -  
lÁthatÓ autÓ

„Minden ami dekor, minden ami látha-
tó...” a Redcode Decor Tervezőgrafikai 
Stúdió szolgáltatásai közé tartozik az 
autómatricázás, fóliázás is. Legyen szó 
egyéni dekorációról, vagy céges reklám-
grafikáról, akár a teljes jármű becso-
magolását kérheted.

További tevékenységeink a járműdekoráláson kívül az alábbi-
ak cégek, vállalkozások és magánszemélyek részére is:
• logo- és arculattervezés
•  Weboldal: webdesign, webshop, mobil alkalmazások, hírle-

vél szolgáltatás, google adwords, hesder, banner, facebook 
üzleti profil, kampánykellékek, QR kódok.

•  Kirakatok, táblák, homlokzatok dekorálása: világítótáblák, 
betűk. Cég, reklám, információs, figyelemfelkeltő, kresz és 
megállítótáblák. Ablaküveg (épület) biztonsági, hő, UV és 
fényvisszaverőfóliázása. Öntapadó fóliabetűk, felíratok vá-
gása. Molinók, teherautó ponyvák készítése. 3D plasztikus 
habbetűvágása: üzletnevek felíratok, utcanevek, házszámok.

•  Nyomdai anyagok: plakát, szórólap, matrica, névjegykártya, 
kártyanaptár, ismertető, katalógus, oklevél és zászló nyom-
tatás. Pólónyomás, étlap és itallap készítés.

•  Nagyformátumú nyomtatás: bigprint, digital print. Óriás-
plakátok, molinók, Mega- és giga reklámok.

•  Fotózás: tárgy, gasztro, rendezvény, modell, családi, sport, 
esküvő, portfólió, kreatív portré, webshop, reklám, arculat. 
Egyedi fotófeldolgozás, képjavítás, retusálás. 

• Ajándékötletek: egyedi vászonképek, falmatricák stb...
• Homokfújt minták: üvegre, plexire, fémre, kőre 
• Kárpitozás: bőr, velúr, szövet 

Amennyiben autódnak új külsőt szánsz, mindenféle wax, vi-
asz és felületkezelés nélküli alapmosással hozd el hozzánk. 
Egyszerűbb matricázás esetén, főleg, ha az időjárás is kedvez, 
másnap elvihető az autó, de a teljes becsomagolás esetén le-
het, hogy egy hétre is nélkülöznöd kell.

Klenk Attila Tulajdonos Redcode Decor Tervezőgrafikai Stúdió
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Annak érdekében, hogy min-
denekelőtt biztonságban és 
mindemellett jól is érezzük magunkat a túrázás 
során nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ön-
magunkkal, felkészültségünkkel. Kezdő túrá-
zóknak érdemes könnyebb, kis szintemelkedésű 
és rövidebb időtartamú gyalogtúrákkal kezdeni, 
ami nem igényel speciális felkészülést. A foko-
zatosság elvét betartva, és megismerve saját tel-
jesítőképességünket a könnyűtől haladhatunk a 
nehezebb, az extrémebb megmérettetések felé, 
felfedezve környezetünk szépségeit.

Túrázással kapcsolatban felmerül a kérdés; ho-
gyan öltözzünk, mit vigyünk magunkkal, mit 
együnk, mit és mennyit igyunk, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsük. A kérdésre nehéz egy-
értelmű választ adni, mert ahogy mi mások va-
gyunk, minden túra is más.A túrázás egy sza-
badtéri tevékenység, amely egyesíti a felfedezés 
és a testmozgás örömét. Az időtartam, a nagy 
meleg vagy hideg és a terepviszony sok energiát 
igényel a szervezettől. Minél hosszabb ideig tart 
a túra, annál előrelátóbban kell csomagolni.

A kecskeméti Decathlon áruházban mindent 
megtalálnak, amire egy túrázás során szüksé-
gük lehet, legyen szó cipőről, ruházatról, sátor-
ról, egyéb kiegészítőkről, felszerelésekről.
A Decathlon saját márkája, a Quechua min-
denekelőtt az innovációs politikájára helyezi a 
hangsúlyt, hogy javítsa vevőinek a kényelmét 
sportolás közben. Ez az irányvonal az, amely a 
Quechua csapatait az egyre innovatívabb termé-
kek megalkotása felé vezeti, amely termékekkel 
vásárlóik elégedettségét kívánják kivívni.

… és ha már túrázás! Gyalogolni nem csak a ter-
mészetben, a szabadban lehet, jó példa erre a 
kecskeméti Decathlon áruház is! Szeretsz embe-
rek között lenni, szeretsz emberekkel beszélgetni, 
szeretsz aktívan élni? Amennyiben a kérdésekre 
a válaszod „IGEN”, akkor köztünk a helyed! Vá-
runk sportos csapatunkba, jelentkezz még ma!

virag.kiss@decathlon.com

itt a tavasz, elJött 
a tÚrÁzÁs ideJe

Nem csak az ablakon kinézve láthatjuk, hogy közeledik a jó idő, hiszen a  
tavasz már itt „toporog”, lassan tervezhetjük hová is menjünk túrázni.
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Három fontos elvet alkotott meg. 
Először a négy pozíciót, amit az 
Ashihara karate szimbóluma is tartal-
maz. Az időzítés és a távolság helyes 
felmérése lett a második pont. A har-

madik pont lett az állás, melyet minden helyzetben meg kell tartani a ma-
ximális mozgékonyság elérése érdekében. 1980-ban megalapította a New 
International Karate Organisation-t (NIKO). Az Ashihara karate folyton 
változik, fejlődik a kor szellemének és technikai elvárásainak megfelelő-
en, ebben rejlik rendkívüli hatékonysága. Bár stílusunk alapítója Kancho 
Hideyuki Ashihara utcai önvédelemnek fejlesztette ki stílusát, mely tartal-
mazza a Kyokushin karate keménységét, az Aikido lágyságát, a Jiu-jitsu 
fogástechnikákat és a Kendo távolságtartás, időzítés technikáját. Még éle-
tében engedélyezte a versenyeket, de hangsúlyozta, az Ashihara kara-
te technikái az utcai önvédelemben hatékonyak, és mivel az ellenfél harc-
képtelenné tételére törekszik - minél gyorsabban - versenyeken nem al-
kalmazhatók! Ezért a „csak” versenytechnikák gyakorlása mellett engedé-
lyezte a versenyzést! 

Magyarországon sensei Hartyányi Attilla 4. Dan Shibucho 1993-ban, a Bu-
dapesti Rendőr Szakközépiskolán nyitotta meg az első Ashihara 
Dojoját, és ezzel egy időben a stílus alapítója Kancho 
Hideyuki Ashihara engedélyével meghonosította hazánk-
ban az ASHIHARA KARATE-t.

Az Ashihara karate olyan hatékony önvédelmi isme-
reteket ad, mely segítségedre lesz az Élet dzsunge-
lében. Az ellenfél körül történő mozgás ideológiája a 
frontális összeütközés helyett, egy előnyösebb pozíció 
elérésére való törekvés, amely rendkívül hatékonnyá és 
alkalmazhatóvá teszi az Ashihara karatét, nemcsak a leg-
erősebb harcosok, de mások számára is. A Sabaki egy olyan 

fogalom, amelyet nagyon nehéz lefordítani. Talán a legjobb szó rá a „part-
ner-kontroll„. Hatásos módja a helyzet kihasználásának. Akár a gyengébb 
ellenfél is előnyt kovácsolhat abból, ha ellenőrzés alatt tartja az ellenfe-
lét. Az Ashihara karatéban a Sabaki kifejezetten hasznos az edzések so-
rán, bármely adottságokkal rendelkező tanítvány számára, az erő vagy a 
méretekre való tekintet nélkül. Egy igazi küzdelemben nyernünk kell, és 
az Ashiharában pontosan erre törekszünk. A budo-sportok olyan hagyo-
mányokat ápoló örökségek, amelyeknek megingathatatlan szellemi alap-
juk van: fegyelemre, tiszteletre, kitartásra tanítanak, olyan alapértékek el-
sajátítására, amelyek a mindennapok során is tetten érhetőek. Belső tar-
talma, filozófiája, sajátos erkölcsi értékrendje van, amelyben kiemelke-
dő szerepet kap a társadalomban való helytállás, a család és embertársa-
ink tisztelete. Az a célunk, hogy ezeket az erényeket és értékeket közve-
títeni tudjuk. A sport és a szabadidős – soroljuk most ide a harcművésze-
teket is – tevékenységek társadalmi és nevelési szerepe tehát vitathatatlan. 
Mint ahogy az is: ebben az asztalhoz, székhez, kanapéhoz láncoló kor-
szakban az egészségtudatos nevelés egyre fontosabbá válik; a sport nem-
csak a szellemet erősíti, de egészségessé és fitté tesz. 

A magas szinten művelt harcművészeti tréning az egyik legjobb módszer 
a betegségek megelőzésére, hiszen pozitív változásokat okoz a 

természetes öngyógyító rendszerben, a mozgásanyag  
pedig folyamatos és hasznos hatást fejt ki az emberi 

szervrendszer legnagyobb részére.

Végül egy Taoista bölcsesség, 
amely a GyŐZTES ars poeticájának is tekinthető: 

„Én csak akkor mozdulok, ha az ellenfél már  
mozdult, de előtte érek célba” Osu! 

Abuczky Csaba 2. Dan Ashihara Karate  
Ceglédi Ronin Dojo +36/30-628-4443

ashihara karate
Az Ashihara karate tudományos tényeken alapul, kizárva a technikák közül 
minden, a küzdelemhez szükségtelen mozdulatot. Az Ashihara karate hitval-
lás szerint a tradicionális karatéban túl nagy hangsúly van az életszerű körül-
mények között nem alkalmazható technikákon. A mai világban már jóval re-
alisztikusabb formája szükséges a karaténak, amiben az erő, a sebesség és a 
stratégia egységet alkot. Kancho Hideyuki Ashihara (1944-1995)
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Érdekli Önt a gasztronómia, a kulináris élvezetek, a 
hagyományok megőrzése? Minket határozottan igen, 
ezért is nyitottunk egy nem is akármilyen magyaros 
csárdát, lassan négy éve. Hogy tudják, a lajosmizsei Fe-
hér Akác Csárdáról beszélünk. Azóta is töretlenül sze-
retjük a fűszeres finom ízeket, házias fogásokat.
Ma egy réges régi recepttel rukkol elő konyhánk fősza-
kácsa, büszkesége: Nagy József. Egy könnyed, tavaszi-
as, tápláló ételről van itt szó, mely gourmet vendégek 
igényeit is kielégíti, s mindezt folyékony formában te-
szi. Jól gondolták, egy ízletes és különleges levesről van 
szó. Ételünk elnevezése: „Salátaleves, púpos rántottá-
val”. Hogy mitől púpos? Hamarosan megtudjuk, de egy 
kis vizualitásra azért szükség lesz. 

Íme a recept séfünk tollából:
Hozzávalók 4 főre:
2 fej zsenge fejes saláta vagy 1 db nagyobb római saláta 
3 dl tej
4 db tojás
2-3 gerezd fokhagyma
3 evőkanál étolaj 
Só, frissen törött feketebors, 10%-os ételecet, mind ízlés szerint!

Elkészítési idő: 35 perc 

Fogjunk is hozzá! 1-1,5 liter vizet felrakunk főni kevés sóval (kb. 1 evőka-
nál), ha felforraltuk beletépkedjük a megmosott salátát, hozzáadjuk a zú-
zott fokhagymát, majd kis lángon 4-5 percig főzzük. Közben elkészítjük 
a púpos rántottát: a 3 darab tojást, illetve az egy fehérjét sóval, borssal fel-
verjük, majd egy kis méretű, forró, olajozott lábasba öntjük, lefedjük. Ad-
dig sütjük kis lángon, amíg megszilárdul, felpúposodik, lényeg hogy ne 
keverjük. Ha a rántottánk felpúposodott, akkor az edényből kés segít-
ségével kiemeljük, majd felkockázzuk, és a leveshez adjuk. Ezután hoz-
zákeverjük a legírt, melyet a tejből és egy darab tojás sárgájából készí-
tünk habverő  vagy villa segítségével. A legír hozzáadásánál ügyeljünk 
a hőkiegyenlítésre, amennyiben hirtelen adnánk a leveshez úgy könnyen 
kicsapódhat. Tehát a helyes folyamat a következő: a levest elzárjuk, kime-
rünk egy keveset a léből, a legírhez keverjük, majd az egész mennyisé-

get óvatos keverés mellett a leveshez adjuk. A levest ezután forralni már 
nem szabad, csak lassan kevergetve forráspontig hevíteni. Tálalás előtt 
ízlés szerint lehet fűszerezni borssal, ecettel, kevés tejföllel. Akik nem ve-
getáriánusok, azok egy kis kockára vágott pirított bacon-nel vagy házi 
füstölt sonkával is megbolondíthatják.

Jó étvágyat kíván hozzá:  
Nagy József és a Fehér Akác Csárda, Lajosmizse

Apropó, ha sikerült hatni az ízlelőbimbókra, akkor további finom fogá-
sokat is a figyelmükbe ajánlunk! Mindezt persze a teljesség igénye nél-
kül tesszük: Halászlé, Szalontüdő, Házi lecsós sertésszelet, Jércemell par-
mezán köntösben provanszi paradicsomos pennével, Orosz Szoljanka, 
stb. Ki tudja? Lehet, hogy egy következő alkalommal az itt felsorolt ételek 
egyikének receptjével ismerkedhetnek majd meg? Hamarosan kiderül….

salÁtaleves,  
pÚpos 

rÁntottÁval
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a JÓ hÚsvéti sonka

Bár még tart a böjt, sok háziasszonynak 
már azon jár az esze, hogy hol vegye 
meg a húsvéti sonkát. Milyet vegyünk, 
kell-e áztatni, hogyan főzzük, mivel íze-
sítsük. Ez itt a kérdés húsvét előtt.

A jó sódar hagyományos sózással, pácolással készül, és ke-
ményfával vagy annak fűrészporával füstölik. Színe a barnásvö-
röstől a sötétebb irányba hajló. Vehetünk csülköt, darabban füs-
tölt combot, tarját, kötözött combot vagy lapockát aszerint, hogy a 
szaftosabbat vagy a szárazabbat kedveljük. Tapasztalatom szerint 
egyre többen részesítik előnyben a parasztsonkát, és a kicsit sza-
lonnásabb darabot. Az egész parasztsonkát minden hentes dara-
bolja, hiszen kevés embernek van szüksége többkilós sonkára. A 
jó sódar a természetes táplálékkal etetett disznó hagyományos el-
járással sózott/pácolt, hideg füstön füstölt combját jelenti.  
Az áztatás sonkafüggő, de általában szükséges. Ennek jó sonka 
esetében nem kell túl hosszú időnek lennie, és ki is válthatjuk az 
áztatást, ha a sódart hideg vízbe tesszük fel főni lassan, és az első 
felforrás után a vizet elöntjük. Vásárlás után mindig megkóstolom 
a sódart. Vágok egy kicsit a zsírosabb és a soványabb részből is, 
mert csak így tudom eldönteni, mennyi időre áztatom be. Ez lehet 
egy nap, vagy csak egy éjszaka.
Ha hideg vízben tesszük fel, akkor az első vizet elöntjük. Csak a 
második vizet fűszerezzük, ami már forró. Szemes borssal, babér-
levéllel, fokhagymával, esetleg kevés köménnyel ízesítünk (a fű-
szert nem kell sajnálni). Ha a víz közben elpárolog, pótolhatjuk, 
de épp csak ellepje. A sonkát soha ne főzzük gyorsan. A víz csak 
„pipáljon”, mintha kocsonyát főznénk. A sonka mellett főjön házi 
kolbász is. A tojást a már kész sonka levében főzöm, a legvégén. 
A sonkát hagyjuk a főzővízben kihűlni. A megmaradt levet min-
den olyan ételhez használhatjuk, amibe egyébként is főznek füstölt 
húst (bab, borsó, lencse, esetleg káposztás ételek). A kihűlt son-
kát takarjuk be egy nedves konyharuhába, és úgy tegyük a hűtőbe. 
Csak fogyasztás előtt szeleteljük, tálaljuk.
Az a legjobb, ha ismerős hentestől vásárolunk. A lényeg: sose 
vegyünk gyorspácolt, fóliázott sonkát. Nyugodtan gyanakodha-
tunk akkor is, ha túl olcsó. A sonka nem lehet olcsóbb, mint a 
disznóhús!

Virág Lajos

hÚsvéti ételeink

Húsvét vasárnap véget ér a nagyböjt, 
a hústól való tartózkodás, innen szár-
mazik az ünnep magyar elnevezése is. 
A húsvéti menünek régi hagyománya 
van. Az ünnep legjellegzetesebb fogásai 
a mai napig minden családi asztalon 
megtalálhatóak.

Sokan úgy tartják, hogy sonka nélkül nincsen húsvét. Fogyaszt-
juk hidegen, tormával, szendvicsként; de lehet belőle villásregge-
lit, vagy meleg főételt is készíteni különféle tekercsek, illetve sül-
tek formájában. A füstölt sonka elég sós, ezért meleg ételként tör-
ténő elkészítése során plusz só hozzáadása már nem szükséges. 
Viszonylag magas az energia- és zsírtartalma. A hagyomány sze-
rint kedvelt volt kaláccsal, retekkel; nagyszüleink pedig almával 
vagy körtével is szívesen fogyasztották. 
 
A tojás a húsvéti ünnep talán legjellegzetesebb jelképe. A keresz-
ténység elterjedésével vált szokássá, hogy Jézus mennybemene-
telének, azaz a húsvét megünneplésekor a hívők a feltámadást jel-
képező tojást adtak egymásnak. Számos módon tálalhatjuk: főtt 
vagy kaszinótojásként hidegtálakon, a reggeli kínálat részeként 
vagy csupán díszítőelemként.

A bárányhúst ma már szinte csak húsvétkor fogyasztják a csalá-
dok. Pedig a régi magyar konyha gyakran használta. Energia- és 
tápanyagértékei a sovány sertéshúséval szinte megegyezőek. A 
bárány az ünnep „áldozati” étele. Minél fiatalabb állat húsát vá-
sároljuk, annál finomabb lesz a belőle készült étel; az idősebb ál-
lat húsa sötétebb és intenzívebb ízű. A bárányhús frissen készít-
ve a legízletesebb. 
 
Mint minden ünnepkor, így húsvétkor is nagy szerepet kapnak 
az édességek, desszertek. A házi sütemények mellett szerepet 
kap a klasszikus húsvéti kalács. Főként a gyermekek körében el-
maradhatatlan az ajándékba és a locsolásért kapott csokinyuszi, 
csokitojás.

Hús és baromfi szaküzlet
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