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ELŐTTÜNK  
A BIKINI  
SZEZON

Decathlon Kecskemét - 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2/b., 06 76 801 300
Nyitva tartás:

Hétfő: 9.00-20.00, Kedd: 9.00-20.00, Szerda: 9.00-20.00, Csütörtök: 9.00-20.00, Péntek: 9.00-20.30, Szombat: 9.00-20.30, Vasárnap: 10.00-18.00.

„Újra itt a nyár, itt a napsugár …” szólt 
a Hungária együttes slágere. A nyár, a 
napsütés, a napsugár velejárója a stran-
dolás, a napozás, amihez a hölgyek elő-
szeretettel vesznek fel bikinit. Egy für-
dőruha, amit a hölgyeknél jobban talán 
csak a férfiak szeretnek és csodálnak.

De tudjuk-e honnan az elnevezés, mikor használtak először 
a nők bikinit, illetve ahhoz hasonló öltözetet? A „férfiember” 
kimegy a strandra és a bikinik sokszínűségét látva azt gon-
dolja, hogy egy újkori termékről van szó, holott … Az első 
„bikiniszerű” ruhák ábrázolása i.e. 1400 körülre tehető, ami-
kor görög atletizáló nőket ábrázoltak a mai bikinikhez hason-
ló öltözetben. Az ókori Rómából ismertek olyan ábrázolások, 
amelyeken fürdőző, tengerparton sütkérező nők láthatók a 
mai bikinihez hasonló öltözékben.

A mai, modern bikinit ki más, mint egy férfi alkotta meg 
Louis Reard. 1946. július 5-én mutatta be „művét”, hol más-
hol, mint a divat fővárosában, Párizsban. Az öltözék, bármi 
meglepő nevét egy korallzátonyokból felépülő szigetről, a Bi-
kini-atollról kapta. A tervező úgy gondolta, hogy az általa 
megalkotott bikini hasonló hatást vált ki a férfiakból, mint az 

ott végrehajtott kísérleti atomrobbantások hatása volt.
Férfitársaim, tegyük szívünkre a kezünket; igaza volt a 
Reardnak!

Az évek folyamán a bikininek több változata is napvilágot 
látott. Az egyik ilyen változat esetében a bikini szó elején 
lévő „bi” betűket (latin kettős) előtagnak vették és lecserél-
ték a „mono” (egyetlen) előtagra és megszületett a monokini, 
amelynek nincs felsőrésze, a keblek szabadon vannak.
A másik esetben a melltartót egy ujjatlan pólóval helyette-
sítik, és az összeállítást, az amerikai angolban használatos 
„tank top” után, tankininek nevezik.

A Decathlon saját márkája, a Nabaiji mindenekelőtt az inno-
vációs politikájára helyezi a hangsúlyt, igaz ez a bikinikre is. 
A bikinik nem csak együttesként, hanem külön is megvásá-
rolhatók, így mindenki összeállíthatja a számára legjobban 
tetsző, legelőnyösebb fürdőruhát. A bikinik, úszódresszek, 
nyíltvízi (a sósvíznek ellenálló) dresszek mellett a várandós 
hölgyek számára tervezett fürdőruhák is megtalálhatók kíná-
latunkban. Ne feledkezzünk meg a férfiakról sem, akik szin-
tén hatalmas kínálatból válogathatnak!

Látogassanak el üzletünkbe,  
készüljenek velünk a nyárra, a bikini szezonra!
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Kedves Olvasóink!
Immár harmadik alkalommal tarthatja kezében Családinfó magazinunkat. Ismét ösz-
szegyűjtöttük az aktuális évszak fontosabb témáit a családoknak. Hiszen itt a nyár, itt 
a jó idő, ami egyet jelent a nyaralással, túrázással, kertészkedéssel. Ezekben szeret-
nénk Önöknek segítséget nyújtani, hisz egy csinos bikini elengedhetetlen a strando-
láshoz, ahogy egy megfelelő napszemüveg is elkél a nyári időszakban. A kánikulához 
hozzátartozik a strandolás is, magazinunkból megismerkedhet a környék kiemelkedő 
fürdőivel, strandjaival.
Nyáron azonban egészségünkre is kiemelten érdemes odafigyelni, hiszen allergia, nő-
gyógyászati, bőr- és fülbetegségek időszaka is ez. Témáink között ezekről is számos 
hasznos információt olvashat, melyek akár meg is menhetik a nyaralást! Természete-
sen mostani kiadványunk oldairól sem marahattak le a gyerekekkel kapcsolatos olvas-
nivalók! Központi témáink között olvashatunk táborokról, nyári intelmekről, melyben 
a „nyári szünetelők” biztonsága kerül a fókuszba. Emellett a legkisebbek zenei nevelé-
sével is megismerkedhetünk.
Fogadják magazinunkat érdeklődéssel, forgassák minél nagyobb haszonnal! Remél-
jük sikerült összegyűjteni a leghasznosabb, legfontosabb témákat Önöknek a nyár-
ra! Amíg ezeket a sorokat olvassa már azon dolgozunk, hogy őszre is összegyűjtsük 
az évszakhoz kapcsolódó témákat, aktuális információkat! Kívánunk kellemes nyarat, 
minél több pihenést!

a szerkesztőség nevében:
Zakar László felelős szerkesztő

Családinfó 2016. nyár - impresszum
Felelős kiadó: Hírös Modul Kft. | Felelős szerkesztő: Zakar László

Szerkesztőségek: 2700 Cegléd, Múzeum utca 3., +36 53 317 422 | 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17., +36 76 498 479
Nyomda: Lapcom Zrt. 6729 Szeged, Szabadkai út 20. | Példányszám: 12.000

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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 VETERÁN  
 SZALON 
A Kővári Pál tulajdonában lévő  
Technik-Invest Kft. életében a 2014-es év 

nagy fordulatokat hozott. A sokévnyi  
kitartó munka meghozta a bővülés  

lehetőségét, illetve 600 m2-en működő  
Veterán Jármű Szalon megvalósulását. 

A gondolat, hogy a veterán motorok és egyéb veterán járművek gyűj-
tésével foglalkozzon, körülbelül öt éve fogalmazódott meg. Akkoriban 
történt ugyanis, hogy nagyon jó barátoktól ajándékba kapott egy vete-
rán motort... Az volt a sorsdöntő nap, és a szalon megvalósításáig nem 
volt megállás.

Néhány hónappal ezelőtt felkereste Dr. Leitner Józsefet, akinek ta-
nítványa volt a Bem József Műszaki Szakközépiskolában. Tanár úr a 
csemői Jawa Múzeum alapítója, közel 20 éve foglalkozik veterán mo-
torokkal. A régi kapcsolat és a motorrégiségek iránti közös érdeklődés 
eredményeként megszületett a döntés, hogy a Maróti család birtokába 
került Jawa kollekciót Kővári Pál visszavásárolja.

Az értékes darabok bemutatására a ceglédi Külső Kátai úti létesít-
ményt szemelte ki, amely egykoron Ford szalonként működött. Kiváló 
helyi adottságokat és lehetőségeket biztosít az egykori Jawa Múzeum 
gyűjteményének, amely méltán vívta ki a magyar és a nemzetközi ve-
terános társadalom elismerését.

A szakmai hátteret a meglévő cégcsoportok tudják biztosítani, ahol ve-
terán motorkerékpárok, autók és egyéb mezőgazdasági járművek al-
katrészeinek gyártását, felületkezelését, KTL festését, porszórását az 

eddigiekben is rendszeresen végezték. Ezek alapján a feltételek alkal-
masak arra, hogy saját kollekcióik alkatrészeit is minőségileg megfele-
lően tudják elkészíteni.

A Veterán Jármű Szalon emeletén állandó kiállítás részeként látható 
a több, mint negyven darabot számláló Jawa gyűjtemény; továbbá sa-
ját és magángyűjtők kollekciói, ahol BMW, NSU, DKW, Puch, Terrot, 
Danuvia, Csepel, valamint az angol márkákat képviselő különleges és 
ritka Royal Enfield, valamint BSA motorkerékpár is fellelhető. A kiállí-
tás időről időre frissül majd magángyűjtők járműveivel, illetve idősza-
ki tárlatokkal.

A projektet Kővári Pál elhivatott munkatársak segítségével valósítot-
ta meg. A munka első számú szellemi támogatója Leitner tanár úr, aki 
komoly tapasztalatával segíti a gyűjtemény felállítását és kezelését, a 
szalon vezetője Kővári Pál, aki a dokumentációkat és a napi feladato-
kat koordinálja, Balogh Tímea pedig a szalon sajtóreferenseként műkö-
dik közre a csapatban.

Kővári Pál, Veterán Jármű Szalon (2700 Cegléd, Külső Kátai út 1.)
Nyitva: H-P.: 13:00-17:00

Tel.: 06-30/945-9989 
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25

Szabadidő - nyár

 4. Veterán Szalon
 6. Élet a Törpe Tanoda Családi Napköziben
 7. Gyere és lovagolj Cegléden a Füle tanyán!
 8. Mazsola Muzsika - Muzsika a legkisebbeknek
 9. Nyár van, nyár...
 10-11. Szemezgető a környékbeli strandokból

Életmód-Egészség

  12-13. Nyári körkép - egészségesen, tudatosan
 14. Az első évek szerepe az allergia kialakulásában
 15. Fontos a jó napszemüveg
 16. Szépség - egészség - Lifetree
 17.  Nyári fülbetegségek - Dr. Somi Ildikó Fül-orr-gégész  

szakorvos
 18.  Nyári intelmek - Mi az, amire különösen ügyeljünk a  

nyaralások időszakában
 19.  Gondoskodás a távolból - alkalmazás, melyből megtudhat-

juk merre jármak családtagjaink

Otthon

 20. Vissza a természethez - fából készült kerti bútorok
 22.  Válasszon valódi bőr ülőgarnitúrát - Dobos  

Bútor Kft.
 23. Komfortéka, a mindennapi kényelem
 24. Az elhanyagolt klíma veszélyei - H&H Klíma

 25. Kovácsoltvas, időtálló stílus
 26. A gyepgondozás új korszakba lépett
 27. Álomotthon kulcsrakészen - Dream - Home

Divat

 28-29. Nyáron is csinosan

Autó

  30. Gyurmo Autósiskola

Utazás

 32.  A Balatontól a Maldív-szigetek fehérhomokos tenger-
partjáig - Cartour Utazási Iroda

Progam

 33. IX. Bor- és Laskafeszitvál programajánló
 34-35. Futball Európa-bajnokság 2016.
 36. Valami új veszi kezdetét Cegléden

Gasztronómia

 37. Nyári gasztronómia: grillhúsok, fagyik
 38.  Jércemell parmezán köntösben, provanszi  

paradicsomos pennével
 39.  Olivolá gelateria italiana  

- Hűs szellő a magyar nyárban

TARTALOM
2016. június11

18 20 3927

12 14
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Törpe Tanoda Családi Napközinkben 1,5 éves kortól folyamatos a felvétel. A 
felvétel egyetlen kritériuma, hogy a gyermek már biztosan tudjon járni, et-
től függetlenül, ha még pelenkázni kell is, az nem probléma. Napközinkben 
egész nap szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.
Hogyan telik egy nap nálunk? A különböző életkoroknak és az igényeknek 
megfelelően különféle készség és képességfejlesztő foglalkozásokkal fog-
laljuk le a kicsiket úgy, mint gyurmázás, ragasztás, hajtogatás, énekes körjá-
tékok, ritmushangszerekkel való ismerkedés stb. Napközis foglalkozásaink 
egy erre a célra kialakított külső foglalkoztató teremben történnek.
Heti 2 alkalommal játékos angol órán vesznek részt a gyerekek, ahol fő-
leg dalokat és meséket hallgathatnak a gyerekek. Napközinkbe járó gyere-
kek számára ingyenes a sószoba használat, amit igyekszünk minél intenzí-
vebben kihasználni. Nyáron a nagy melegben ott rajzolnak, puzzle-öznek a 
gyerekek, az őszi-téli időszakban több időt töltenek lent (homokoznak) hi-

szen a szoba jótékony levegője nagyon jó megfázás, náthás, légúti megbete-
gedések esetén vagy ellen.
Játszóházunk szintén a gyerekek rendelkezésére áll: 60 m2-es labirintus já-
ték, akadálypálya, trambulin, 3 részes szivárvány csúszda, ügyességi és ké-
pességfejlesztő játékok várják a játszani vágyó kicsiket. Kis kópéink 2-3 he-
tente tanyalátogatást tesznek a Füle Tanyára, ahol a legkisebbek is tudnak 
lovagolni, megismerkednek a háziállatokkal, megtanulják, milyen állatot mi-
vel lehet etetni, majd részt vesznek az etetésben is. Mindezek mellett csa-
ládi napközink sok figyelmet fordít az érdekes programokra. Évszakon-
ként piaclátogatást, a nagyobbaknak pedig színház és könyvtárlátogatáso-
kat szervezünk. 
Napközink étkeztetésére is fokozott figyelmet fordítunk. Mindig friss zöld-
ség, gyümölcs és házi húsok kerülnek a tányérra.

Kópé-kuckó

ÉLET A TÖRPE TANODA CSALÁDI 
NAPKÖZIBEN 
Mit kell tudni a családi napközikről? Mikor gyerme-
künk eléri a közösségbe adáshoz szükséges kort és ki-
szakad a megszokott otthoni légkörből általában több 
szempontot figyelembe véve választunk közösséget, in-
tézményt számára. A mai szülőknek már megadatott, 
hogy az állami intézményeken túl több lehetőség közül 
is választhassanak, ilyenek például a családi napközik.
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Tanulni sosem késő, kikapcsolódni pedig így, vagy úgy, de időn-
ként muszáj (vagy legalábbis nagyon indokolt). Van, aki kilo-
métereket fut, van, aki súlyokat emelget és van, aki a szabad le-
vegőre és a nyugalomra esküszik. Mi most ez utóbbi csoporthoz 
szólunk. 

A lovaglás nem csak sport, de egyfajta terápia is egyben. Aki még nem próbálta, nem is sej-
ti, hogy a ló és lovasa közti összhang mennyire megnyugtató és micsoda energiákat szabadít 
fel. A lovaglás testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásairól megannyi helyen olvashatunk, 
ezért nem is mennék bele most a részletekbe. A teljesség igénye nélkül nézzük csak a leg-
fontosabbakat:
 
A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket, erősíti az izmokat, javítja a tartást, valamint jó hatással 
van a keringésre és a légzésre. Növeli az önbizalmat, türelemre és önfegyelemre tanít, nyitot-
tabbá tesz és felejthetetlen élményekkel gazdagít.
 
Egy hosszú és fárasztó nap után, jó időben, barátságos, nyugodt környezetben, távol a vá-
ros zajától, a jó levegőn garantált a feltöltődés. És nálunk a rossz idő sem akadály. Hűvö-
sebb, esősebb időszakokban fedett lovardánk ad helyet a lovas foglalkozásoknak.
Hogy még sosem ültél lovon, az nem akadály. Tanulj lovagolni a Füle Tanyán, ahol képzett 
oktatók segítenek neked megismerkedni és összeszokni új legjobb barátoddal. Ha már ka-
cérkodtál a gondolattal, hogy kipróbálod a lovaglást, akkor most itt a lehetőség, ne habozz! 

Hívd Csiló Attilát (+36) 20 456 4572,  
vagy Milus Emesét (+36) 20 239 5521  

és jelentkezz be az első alkalomra! 
 www.clkse.hu | facebook.com/fuletanya,  

Cegléd, Mizsei út-Nagypál dűlő 13.

GYERE ÉS LOVAGOLJ 
CEGLÉDEN A FÜLE TANYÁN!
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A Mazsola Muzsika fogalkozásvezetőivel, Fazekas 
Zsuzsannával és Bogdán Dórával beszélgettünk. 
Idén lesz 11 éve, hogy elkezdték a legkisebbek életé-
be is becsempészni a zenét, ennek kapcsán kérdez-
tük őket ötleteikről, a foglalkozásokról.

Honnan jött az ötlet, hogy ala-
pítanak egy foglalkozást pici 
gyerekeknek, melyben 
megismerkedhetnek a 
zenével?

Tizenegy évvel ez-
előtt indult a Ma-
zsola Muzsika 
foglalkozás Ceg-
léden az Erkel 
Ferenc Zeneis-
kolában. A kis-
gyermekes szü-
lőknek akkor tel-
jesen egyedül-
álló zenei foglal-
kozás volt a város-
ban. Zsuzsi a kislá-
nyával az ölében kezdte 
az anyukákkal és gyerme-
keikkel feleleveníteni a magyar 
népzene, népi gyermekdalok, mondó-
kák kincseit. Hónapról-hónapra egyre nép-
szerűbb lett a foglalkozás. Dóri mint kezdő 
zongoratanár két évvel később csatlakozott 
a Mazsola Muzsika délelőttjeihez. 

Mikor érdemes elkezdeni a zenére való 
nevelést? Mennyi idős gyerekekkel érde-
mes részt venni a foglalkozásokon?
„Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyer-
mek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hó-
nappal a születése előtt.” mondta Kodály. Kísérle-
tek kimutatták, hogy az édesanya hasában növekvő 
magzat reagál a zenére, édesanyja énekhangjára és szüle-
tése után ezeket a hangokat felismeri. Valljuk azt, hogy nem 
lehet elég korán kezdeni a zenei nevelést.

A kisgyermek érzelmi biztonságát, az anya-baba kapcsolat fejlődését a 
gyermekdalok, népdalok, mondókák a hozzá kapcsolódó játékok hihe-
tetlen módon segítik. Minden gyermek számára a legmegnyugtatóbb 
hang az édesanya hangja, melyet legtöbbször hall. A foglalkozásokon 
már egészen pici gyermekek is részt vesznek. Hat hónapos kortól há-
rom éves korig ajánljuk a Mazsola Muzsikát.

Milyen előnyökkel jár, ha már kisgyerekkorban a gyerekek éle-
tének részévé válik a zene, a muzsika? Hogyan befolyásolja ez a 
későbbieket?
A családok mindennapjaikhoz hozzátartozik a zene, a mondóka, a já-
ték. Egy idő után a gyermekek már kérik a szülőket, hogy a közös al-
kalmakon hallott dalokat énekeljék nekik. A nagyobbak már önálló-
an is mondják, éneklik a rigmusokat. Ami a legfontosabb számunkra, 
hogy a gyerekek szeressék a zenét később, iskolás vagy felnőtt kor-
ban.

Hogyan telik egy átlagos foglalkozás? Milyen jellegű „muzsi-
kákkal” ismerkednek meg a gyerekek?

A foglalkozásokon főként népi anyaggal dolgozunk. Népi gyer-
mekdalok, mondókák, népdalok hangzanak el. Gyakran hallga-

tunk komolyzenét is, a zeneirodalom legismertebb és legköny-
nyebben érthető gyöngyszemeivel próbáljuk megismertetni 
a piciket, természetesen játékos formában.

A zenén kívül miért jó a babáknak és szüleiknek, ha 
részt vesznek a Mazsola Muzsikán?

A lelki kapcsolat erősítésén kívül az 
első szocializációs élményeiket is 

itt szerzik a picik. A beszéd-
jük, a mozgásuk és a rit-

musérzékük is fejlő-
dik. Emellett nagyon 

jó hangulatban tel-
nek ezek a közös 
alkalmak, sok ba-
rátság szövődik a 
családok, főként 
anyukák között. 
Közös a korosz-
tály, közös a szü-
lők érdeklődé-
si köre.

3 éves korig java-
solják a Mazsolát, 

utána mi vár a gye-
rekekre, milyen ha-

sonló jellegű foglalko-
zásokon vehetnek részt?

Amint a gyermekek közösség-
be kerülnek, a délelőtti foglalkozá-

sokon már nem tudnak részt venni. Pár 
évvel ezelőtt indítottunk a bölcsődés, óvodás korosztálynak egy délutá-
ni foglalkozást. Oda is szülővel érkeznek még, de már sokkal önállób-
bak, bátrabbak, kezdeményezőbbek a gyerekek. Több a nagymozgá-
sos játék, az énekhangjukat is gyakran halljuk nagy-nagy örömünkre.

Török Petra

MAZSOLA MUZSIKA -  
MUZSIKA A LEGKISEBBEKNEK
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Egy ideig jó élvezni az új életritmusunkat, a lazaságot, a jól megérdemelt pi-
henést, a sok szabadidőt. Hogy végre olyan célokat, terveket is megvalósít-
hatunk, amire az iskolai időszakban a sok kötelező tennivaló mellett nem 
volt sem időnk, sem energiánk. Eljött az ideje annak, hogy a kedvteléseink-
nek éljünk. Azonban nagyon fontos, hogy a végeláthatatlanul soknak tűnő 
szabadidőnket okosan használjuk, úgy hogy beleférjen minden. Minden, 
ami örömmel tölt el, minden, amire eddig nem volt elegendő időnk és min-
den, ami fontos és hasznos lehet az életünkben. A legjobb, ha ez a három 
dolog találkozik és még jobb, ha jó viszonyban vannak egymással. Ilyen le-
het például a nyelvtanulás. Ami biztos, hogy az életünk része, egyszerű-
en szükség van rá, fejlődünk, többek leszünk, többet érünk általa. Kinyit egy 
olyan ajtót az életünkben, amelyet úgy hívnak, hogy lehetőség. Ha beszélsz 
egy idegen nyelvet, sokkal több a választási lehetőséged az élet minden terüle-
tén, legyen az tanulás, munka, szórakozás vagy kapcsolatok. Nagyobb esélyek-
kel indulsz a világ megismerésére és önmagad megtalálására. 

Ezzel a szemlélettel egy csodálatos, kalandos utazás veszi kezdetét - amikor nyel-
vet tanulsz - ami gyökeresen megváltoztathatja az életedet. Magabiztosabb, nyitot-
tabb és sikeresebb leszel tőle. Beköltözik az életedbe az öröm és az elégedettség. Tud-
ni fogod, hogy képes vagy rá, képes vagy elérni a céljaidat, mersz nagyokat álmodni és 
megvalósítani azokat. Bátor leszel és kezdeményező. Feloldódnak a képzeletbeli határaid, 
korlátaid, amelyek akaratlanul is megakadályozzák, hogy boldog, elégedett és teljes életet élj.

Nos, még időben vagy! Itt a nagy kezdés, újrakezdés lehetősége a kezedben és most szerencsés 
vagy, mert még szabadidőd is van hozzá, hiszen hamarosan kicsengetnek. Ez a Te életed! Rajtad mú-
lik! Te döntöd el, hogy hagyod eltelni ezt a nyarat is úgy, hogy a végén ürességet érzel, vagy feltöltöd 
magad, nagy levegőt veszel és megcsinálod! Magadnak, magadért, a jövődért, az álmaidért...!

Szép és tartalmas nyarat kívánok Nektek, sok vidámsággal, napsütéssel! Szeretettel: Pákozdi Viktória

NYÁR VAN, NYÁR…
Még ki sem csengettek az iskolákból, talán még a fecskék 
sem érkeztek vissza, a nyár mégis félreérthetetlenül meg-
mutatta magát. Valami lezárul és kezdődik egy új fejezet, 
az örök körforgás. Lassan vége a változékony időjárás-
nak, a hűvös napoknak, az eperszezonnak, a kötöttsé-
geknek, a vizsgáknak, az iskolának. Viszont, ezzel ál-
landósul a madárcsicsergés, a napsütés, a barátok-
kal való hosszú időtöltés, a kései kelés, a sok neve-
tés, az utazás, a szabadság, a gondtalanság érzése.
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NYÁR: STRAND,  
ÉLMÉNYEK, NYARALÁS

Nyár a családi pihenések, szabadtéri 
programok ideje. Erre kínál lehetőséget 
a Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő, 
amely nem csak egy strand. Élményt 
és szórakozási lehetőséget próbálunk a 
vendégeink részére biztosítani, alkal-
manként éjszakai fürdőzés, koncert il-
letve más programok keretében.

A gyermekek szórakozásáról egy élményelemekkel felsze-
relt (csúszdák, szélmalom, lassú folyó látvány- és hanghatás) 
gyermekmedence, egy bébi pancsoló gondoskodik. Az idei 
év júliusától kezdetben csak hétvégi üzemeléssel egy ugráló 
vár is biztosítja a gyermekek számára a kellemes időtöltést. A 
mintegy öt hektáros, ősfás, gyönyörű zöld területen öt meden-
ce, a központi épületben kiszolgálórendszer, igazgatási, első-
segélynyújtó, műszaki helyiség, férfi-női zuhanyozók, öltözők 
állnak a fürdőzők rendelkezésére. 

A látogatók részére a fürdőházban egy gyermek-, egy meleg-
vizes és egy kiúszó élménymedence található. Az emeleti ré-
szen gőzkabin, infraszauna, szárazgőz, merülőmedence, mas-
szírozóhelyiségek, egyéb kiszolgáló helyiségek állnak rendel-
kezésre. A fürdőház akadálymentesített, a medence haszná-
latát a mozgáskorlátozottak számára egy beemelő szerkezet 
(lift) segíti.

„Káta víz”, mint gyógyvíz: Orvosi vizsgálatok igazolják, hogy 
a fürdő gyógyvize kiválóan alkalmas idült ízületi gyulladások, 
degeneratív elváltozások, a gerinc különböző idült gyulladásai, 
idült idegfájdalmak, ideggyógyulások, Heine-medin kór utáni, 
valamint agyvérzés, agyműtét vagy más okból kialakult bénu-
lások utókezelésére, idült izomfájdalmak, sérülések, sportsérü-
lések kezelésére, valamint elhúzódó, nehezen gyógyuló csont-
töréseknél a callusképződés elősegítésére. Nálunk komplett 
szolgáltatást találnak a pihenni, szórakozni vágyok.

Balla Mihály, ügyvezető igazgató

HÁROMGENERÁCIÓS 
FÜRDŐ

Bács-Kiskun megye első gyógyhelye a 
már harminc éves Jonathermál Gyógy- 
és Élményfürdő, Kiskunmajsán. A für-
dő nagyon család és vendégbarát, hi-
szen minden korosztálynak széles für-
dőválasztékkal szolgál és egy jeggyel 
minden szolgáltatásuk használható.

A fürdő egész évben működik. A hatalmas parkosított terület 
fürdés mellett számos sportolási lehetőséget kínál. Mindenki ta-
lál megfelelő medencét, hiszen van kül- és beltéri gyógy-, csúsz-
dás-, hullám- és élménymedence is. A csúszdapark, a szauna, 
sókamra, jakuzzi, strandfürdő is a fürdőbelépővel használható, 
nincs külön díja. Kicsik és felnőttek körében is nagyon népsze-
rű a hullámmedence, ami a tenger hangulatát idézi. A természe-
tes vizű strandmedence tökéletes lehet a természetet kedvelők-
nek. A homokos plázson lehet napozni vagy homokvárat építe-
ni. Az úszó Aquapark, pedig a fiataloknak ad szórakozási lehe-
tőséget. A fürdő életét több program is színesíti: éjszakai für-
dők, koncertek. Érdemes több napra is ellátogatni Majsára, ahol 
motel, faházak, kemping, apartmanok, éttermek várják az oda-
látogatókat közvetlenül a fürdő mellett.

Reméljük, Önt is minél előbb vendégeink között tudhatjuk!
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Egészség, szórakozás, pihenés, sok–sok vidámság… Csak néhány ok, amiért érdemes a Cegléden található 
Ceglédi Gyógy- és Strandfürdőbe ellátogatni. A Fürdő 10 kül- és beltéri medencéjével, azaz gyógymedencék-
kel, látványmedencékkel, gyermek- és úszómedencével várja a gyógyulni, fürdőzni és pihenni vágyókat.

A Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő megteremtésének bázisát a több, mint 1000 méteres mélységből feltörő 54°C-
os termálvíz szolgáltatja, melyet 2004-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. Nátrium-klorid, hidrogénkarbonát, va-
lamint fluorid és jodid gyógyvizek csoportjába tartozik, mely kiválóan alkalmas: mozgásszervi, reumatikus, 
emésztőszervi, bőrgyógyászati betegségek és idegpályák rehabilitációs kezelésére. A fürdőkúrák ingere az im-
munrendszer védekezőképességét is aktiválja.

Az extrémebb kikapcsolódást kedvelők egy különleges élménnyel gazdagodhatnak a 17 csúszdás Aqua Cent-
rumban, ahol a kicsik és a nagyok is találhatnak maguknak szórakozási lehetőséget. Az Inga Csúszdát, mely 
Magyarországon igazi ritkaság, mindenképpen érdemes kipróbálni! Aki a hullámvasutazást szereti, ezt egye-
nesen imádni fogja!

Amennyiben hosszabb időt szeretne eltölteni a fürdőkomplexumban, a Fürdőtől mindössze 400 méterre talál-
ható Apartmanpark és Kempingben pihenhet meg. A szállásdíjak a Gyógy-és Strandfürdő korlátlan használa-
tát minden esetben tartalmazzák.

www.cegledfurdo.hu, https://www.facebook.com/cegleditermal/
Telefon: 53/505-000, Cím: 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

MERT EGY KIS LAZÍTÁS  
MINDENKINEK KELL!
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FESTÉKES BŐREL- 
VÁLTOZÁSOK SEBÉSZI  
ELTÁVOLÍTÁSA

Bőrünkön bárhol lehetnek különbö-
ző színű, a bőr szintjében, vagy ab-
ból kiemelkedő, néhány mm-től néhány 
cm-ig terjedő elváltozások. Ha ezek 
születésünk óta megvannak, anyajegy-

nek nezezzük őket. Más részük éle-
tünk későbbi szakaszában alakul 
ki, napsütés vagy vírusos fertőzés 
miatt, a kor előrehaladtával vagy 

teljesen ismeretlen okok miatt.

Ezek döntő többségükben teljesen ártatlan, jóindulatú elvál-
tozások, eltávolításuk azért lehet indokolt, mert beleakadnak 
valamibe, gyulladásba jönnek, véreznek, irritálja valamelyik ru-
hadarab vagy egyszerűen esztétikai problémát okoznak. A fes-
téket nem tartalmazó különböző növedékeket többféle módszer-
rel távolíthatjuk el, a legkisebb heget a lézeres koagulacioval ér-
hetjük el. Ilyenkor egy égetett seb keletkezik, melyet nem var-
runk össze. Barnás pörk marad a képlet helyén, mely pár nap 
után szárazzá válik.

Más a helyzet azokkal a barnás- festékes elváltozásokkal ame-
lyek korábbi kinézésükhöz képest megváltoznak. Ezek eltávo-
lítása és szövettani vizsgálata feltétlenül indokolt, mert  elfajul-
hatnak, vagy az eltávolításuk idején már ezt meg is tették, ek-
kortól rosszindulatú festékes névusz, melanóma malignumnak 
nezezzük. A festékes bőrelváltozásokat ki kell metszeni és szö-
vettani vizsgálatra kell küldeni. A sebet atraumatikus varratok-
kal egyesítjük, melyeket a bőrszélek feszülésétől függöen 7-14 
nap után távolítunk el. Amennyiben a szövettan melanomát iga-
zol, a stádiumtól függ a további kelése, ilyenkor gyakran na-
gyobb kimetszést kell végezni, ill. kórházi onkoteam-re kell irá-
nyítani a beteget, ahol döntenek az egyénre szabott kezelésről.

Dr. Borbás József 

LEGYÜNK ÓVATOSAK  
A NAPOZÁSSAL!

A napsugárzás - különösen az UV su-
garak - károsíthatják a bőrt. Az ultra-
ibolya B sugárzást egy tízes skálán je-
lölik, májustól a nyár végéig sokszor 
8 feletti UV-B sugárzást mérnek, ami 
extra magasnak számít.

A túlzásba vitt napozás korai és késői károsodást okoz a 
bőrben. Azonnal jelentkezik a leégés, később, évek - évtizedek 
múlva pedig a bőr ráncosabb lesz, pigmentfoltok, szemölcsök 
jelentkeznek rajta, megnövekszik a rosszindulatú bőrelváltozá-
sok esélye. Hogyan védekezzünk a napsugárzás ellen? Minden-
kinek tisztában kell lenni azzal, hogy melyik bőrtípusba tarto-
zik, mennyire érzékeny a bőre. Az 1-es bőrtípusba tartozóknak 
(szőke vagy vörös haj, világos szem, fehér, nem barnuló bőr) és 
azoknak, akiknek a testén sok anyajegy van, kerülniük kell a 
napfényt, ők egyáltalán ne napozzanak! Szintén ne napozzanak 
a napallergiások, illetve a fényérzékenyítő gyógyszert szedők. 
Nem ajánlatos a napozás azoknak sem, akik családjában bőr-
rák fordult elő. Általános szabály: először is kevés időt töltsünk 
a tűző napon, főleg 10.00-15.00-ig kerüljük az erős napfényt, 
olyan ruhát viseljünk, amely véd a naptól (figyelembe véve azt 
is, hogy a világos ruhák az UV sugarak nagyobb részét átenge-
dik!), használjunk napszemüveget és fényvédő krémet.

A fényvédő krémek elnyelik, vagy visszaverik az UV sugárzást. 
Ajánlatos magasabb, legalább 20-as faktorszámú készítményt 
használni. A faktorszám azt jelenti, hogy a fényvédőkrémmel 
elvileg hányszor hosszabb ideig tartózkodhatunk leégés nélkül 
a napon.Vannak már gyermekeknek való, többé-kevésbé vízál-
ló, tartósítószer és illatanyagmentes, zsíros bőrre való, színe-
zett, külön az arcra ill. a testre való naptejek, krémek, sprayk. 
Jelenleg a +50 faktorszám a legmagasabb. Figyeljünk arra, hogy 
a fényvédő szűrők is idővel lebomlanak, a víz és az izzadás ha-
tására leoldódnak. Fokozottan óvjuk gyermekeink bőrét, mert 
a bőrük vékonyabb, érzékenyebb, a káros sugarak kisebb részét 
képes csak kiszűrni. 

Dr. Szabó András, bőrgyógyász-kozmetológus
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HÁZI KEDVENCEK A  
MELEGBEN

A legtöbb kertes családi házban ma-
napság tartanak kutyát, macskát. A 
házi kedvencek ápolása különösen fon-

tos a nyári forróságban, hiszen köny-
nyen kaphatnak hőgutát, a paraziták 
ilyenkor gyorsabban szaporodnak. 
Dr. Csapó Istvánné ad hasznos tippe-
ket cikkünkben.

Mivel a legtöbb családban kutyát vagy macskát tartanak, erről 
a két állatfajról szeretnénk ismereteket adni. A bőr- szőr ápo-
lását a nagy melegek előtt el kell végezni és megfelelő gyógy-
szerekkel védekezni kell a legyek, szúnyogok, bolhák, szúróle-
gyek és kullancsok ellen (nyakörv, cseppek, tabletta). Hiszen a 
legyek és kullancsok rengeteg, akár végzetes kórt terjesztenek 
(szívféregesség, babézia). Manapság léteznek vízálló nyakör-
vek, de jó alternatíva lehet a havonta alkalmazandó csepp is.

A kutyának, macskának más a hőszabályozása mint az embe-
ré - ezek az állatok nem tudnak izzadni. Samponos fürdetést 
havonta egyszer kell végezni, a nagy melegben vízben pan-
csolni mindennap szabad. Az állatok eledele legyen könnyen 
emészthető, ne legyen zsíros. A „tápok”, konzervek, ételmara-
dékok fehérjetartalma magas, a nyári melegben gyorsan meg-
romlanak, ezért ne álljon az állatok előtt. 

Az itatóvíz egész nap (24 órában) álljon rendelkezésre, mini-
mum 3-4-szer cserélni kell. Az állatok pihenőhelye legyen ár-
nyékos, hűvös, - huzat, ventilátor, légkondicionálás nem java-
solt. Az állatokat korán reggel, vagy estefelé kell sétáltatni, a 
nagy melegben nem szabad terhelni őket. Szabadságok idején 
különös figyelmet érdemel az állatok szállítása, mely üres gyo-
morral történjen, óránként pihenni és itatni kell. A gépkocsi-
ban nem szabad őrizetlenül hagyni az állatokat. A sétáltatott 
állatot esténként át kell vizsgálni kullancsra, ha a védezkések 
ellenére találunk állatunkban kullancsot azt el kell távolítani!

Dr. Csapó Istvánné
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AZ ELSŐ ÉVEK SZEREPE AZ  
ALLERGIA KIALAKULÁSÁBAN

Slágertéma mostanság és szin-
te már közhely, hogy életünk 

első ezer napjában eldől, 
mennyire leszünk egész-
ségesek. És valóban a fo-
gantatástól számított 
nagyjából három év ki-
emelten fontos több 
szempontból is. Főleg a 
Magyarországon is nép-
betegségnek számító el-
hízás, következményes 
szív- és érrendszeri beteg-

ségek és a felnőttkori cu-
korbetegség kialakulásának 

megelőzése miatt.

A táplálkozási zavarok tekintetében a fejlett világban – így mifelénk is el-
sősorban nem az alultápláltság jelent veszélyt, hanem ellenkezőleg a kö-
vérség. Ha valaki csecsemő-, ill. kisdedkorban már túlsúlyos, élete későb-
bi szakaszaiban is nagy eséllyel lesz az és lesz ezzel összefüggő betegsé-
ge is. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az életünk első három évé-
ben elszenvedett egészségveszteség nem, vagy csak alig nyerhető visz-
sza később. Ezért is különösen fontos a helyes táplálkozás a fejlődés ko-
rai szakaszában. 

Az allergiás betegségek rohamosan emelkedő száma is a helytelen táp-
lálkozással hozható összefüggésbe. Hazánkban 2 millióra tehető az aller-
giások száma, 2025-ben pedig a világon minden második embert érint 
majd ez a probléma a WHO becslése szerint. A gyerekek között is egy-
re több az allergiás. Az ezredforduló táján 10 évig tartó budapesti vizsgá-
lat igazolta, hogy ezalatt 50%-kal lett több asztmás gyermek, miközben a 
légszennyezettségi adatok nem romlottak. Ez is azt sugallja, hogy a hely-
telen táplálkozás állhat még a légúti allergiás betegség kialakulásának 

hátte rében is. Mit tehetünk ? Már áldott állapotban a kismama figyeljen 
oda az étkezésre, súlyára és természetesen ne dohányozzon! Ne legyen az 
az újszülött se túl kövér, se sorvadt! Azután a megszületést követően a le-
hető legtovább szoptassa a csecsemőt! Az lenne a legjobb, ha a pici féléves 
korig csak anyatejen élne. Lehetőleg csak ezt követően induljon meg a hoz-
zátáplálás. Ehhez számtalan szakszerű segítséget kapnak az anyák pl. a vé-
dőnőktől.

Az allergia kialakulását megelőzendő sok próbálkozás volt az elmúlt évti-
zedekben, a méhen belüli életben az anyai táplálékból a fő allergének (tej, 
tojás stb.) kivonásával, de ennek eredménye nem volt egyértelmű. Hason-
lóan nem igazán eredményesek a csecsemőkori allergénkerülő-diéták sem 
– a megelőzés tekintetében. Egyedül talán az allergiás eredetű bőrbetegsé-
gek száma csökkenhető így némileg.

Személyes véleményem szerint a táplálkozásban is a legfontosabb a jó-
zan ész használata. Manapság egy élelmiszer boltban mindent, minden-
kor, mindenhol meg lehet kapni. Ennek viszont nagy ára van. Hogy tar-
tósak maradjanak az élelmiszerek, és ezt az életviteli kényelmet fönn le-
hessen tartani, alakult ki a mai élelmiszeripar. Az élelmek megromlásából 
adódó veszélyes fertőzések a fejlett országokban gyakorlatilag megszűn-
tek ugyan, és ez természetesen jó. Viszont ezzel párhuzamosan megszűnt 
a normális, istenadta táplálék is. A még annak tűnő, látszólag földolgozat-
lan zöldség is tele van számtalan növényvédőszer, műtrágya és egyéb mes-
terséges vegyszer maradékkal. Nem beszélve a már feldolgozott termékek-
ről. Ha az ember csak kicsit is kritikus szemmel néz körül a polcokon, lát-
hatja, hogy az ott élelmiszerként árult készítmények igen nagy része telje-
sen fölösleges termék, aminek hiánya nélkül ugyanúgy élhetnénk tovább, 
sőt egészségesebben. Ezért aztán az egyetlen, gasztronómiailag is tökéletes 
időszakát életünknek, amit a természet megalkotta anyatej kizárólagos fo-
gyasztása jelent, ne kövesse az, hogy „élelmiszeripari hulladékkal” tömjük 
szemünk fényét. Az alapélelmiszerek mindig legyenek minőségiek és sem-
mi olyat ne adjunk gyermekünknek, ami teljesen fölösleges! És valóban né-
hány év elteltével ebbe már nem sok beleszólásunk van. Az első pár év vi-
szont a legfontosabb és ez az idő az élelmezés tekintetében maximálisan a 
szülők felelőssége!

dr. Kovács Zsolt
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FONTOS A JÓ 
NAPSZEMÜVEG

A jó idő közeledtével egyre többen veszik elő napszemüvegüket,  
hogy így védekezzenek az erős napsugárzással szemben. Ez nem csupán  
egy divathóbort, de kiemelten fontos egészségünk védelme érdekében, télen és nyáron egyaránt.

A jó napszemüveg lencséje maximális védelmet biztosít a napsugárzás 
káros hatásai ellen, csökkenti a szembe jutó fény erősségét, egyenletesen 
szűri a különböző színeket, nem torzít és sérülésmentes. A szem számá-
ra káros UV sugárzás elleni védelem egyik legfontosabb eszköze. A nap-
sugárzás széles spektrumából a látható fény mellett ultraibolya és infra-
vörös fénysugarak is érkeznek. A földet körülvevő atmoszféra a káros su-
garak jelentős részét elnyeli. Az ózonpajzs az UV A-t nem, az UV B-t 
részben, és az UV C sugárzást teljes egészében kiszűri. Az UV sugárzás 
káros hatásai összeadódnak, rövidtávon kötő- és szaruhártya gyulladást, 
hosszabb távon pedig rosszindulatú elváltozásokat és hályogot is okoz-
hatnak. Az UV sugarak közrejátszanak például a szürkehályog, a kúszó-
hártya és a sárgatest sorvadás kialakulásában, mert ha sokáig érik a sze-
met, akkor a szem felszínét, a szemlencsét és a retinát is károsíthatják. 
Az érzékeny szervünk tehát meglehetősen nagy veszélynek van kitéve 
erős napsütésben. Fokozottan kell ügyelniük azoknak, akik szürkehályog 
műtéten estek át, vagy akik a retina valamely idült betegségében szen-
vednek. Ezért is fontos, hogy minden évszakban napszemüveggel véde-
kezzünk a káros sugarak ellen, és különösen fontos hogy a napszemüveg, 
amit hordunk megfelelő védelmet nyújtson.

A látható fény szűrése azért is fontos, mert a túl erős, vagy a túl gyen-
ge fény nehezíti a látást. Erős fény hatására csökken a szem úgyneve-
zett kontrasztérzékenysége, ugyanakkor a látható fény bizonyos mennyi-
ségére szükség van a megfelelő látáshoz, a túl gyenge fény balesetveszé-
lyes lehet.

Néhány információt minden napszemüveg esetén meg kell adni. A tájé-
koztatót a napszemüveg keretén vagy levehető címkén, vagy a csomago-
láson kell feltüntetni. 
Ezek a következők:
• Gyártó vagy forgalmazó neve és címe,
• „CE” jelölés,
• Filter kategória (0-4-ig):
 -  0-s kategória: tiszta vagy enyhén színezett lencse;
 -  1-es kategória: enyhén színezett lencse, részben felhős időben aján-

lott; 
 -  2-es kategória: közepesen színezett lencse, átlagos napsütésben 

ajánlott;
 -  3-as kategória: sötét lencse, erős napfényben ajánlott;
 -  4-es kategória: nagyon sötét lencse, kivételesen erős napfénynél 

ajánlott.
4-es kategória esetében, ill. abban az esetben, ha a napszemüveg nem fe-
lel meg a vonatkozó szabvány országúti vezetéshez használható nap-

szemüvegekre vonatkozó előírásának, akkor kötelező a következő figyel-
meztető felirat: „Nem alkalmas vezetéshez és országúti használathoz”. 
Ezt a figyelmeztetést vagy szöveggel, jóváhagyott szimbólum használatá-
val – melynek mérete nem lehet kisebb 5 mm-nél – kell jelezni.

A szemüveg kiválasztásánál a méret és az alak is fontos, mert ha nem 
kellő méretű, és nem illeszkedik jól a fejre, akkor az oldalt bejutó és a len-
cséről visszaverődő fénysugarak is ugyanúgy károsíthatják a szemet.

Az se mindegy, hogy milyen tevékenységhez vásárolunk napszemüveget. 
Vannak, akik sokkal tovább tartózkodnak intenzív napsütésben, úgy mint 
a sportolók, a szabadban dolgozók, akik sokat vannak hó és víz közelé-
ben – ezek ugyanis sokkal több fényt vernek vissza.

Tévhit, hogy a napszemüveget csak napos időben kell viselni, borús idő-
ben is ugyanolyan hasznosak, mert bár a felhők megszűrik a fényt, a ká-
ros sugarak ugyanúgy átjutnak rajtuk.

A gyerekek is nagy veszélynek vannak kitéve, főleg, ha sokat játszanak 
a napon, mert az ő szemlencséjük még nem szűr ki annyi UV sugárzást, 
mint a felnőtteké. Egy nagyobb karimájú kalappal és egy napszemüveg-
gel nekik is biztosíthatjuk a kellő védelmet. Az UV ugyan rövid távon 
nem okoz súlyos károsodást, de a sok sugárzás hatása összeadódik, ezért 
fontos, hogy fiatalkortól kezdve meg legyen a kellő védelem.

Ha valaki korrekciós szemüveget kell, hogy viseljen, akkor számára is 
többféle megoldás létezik a szem fénytől való védelmére. A kontaktlen-
csék között vannak UV szűrősek, de ajánlott hozzájuk a napszemüveg vi-
selése, hiszen a szem nem teljes felszínét fedik. Léteznek dioptriás- és 
fényre sötétedő szemüveglencsék. Dioptriás lencsék esetében is léteznek 
úgynevezett polarizált lencsék, melyek csak bizonyos irányú fénysugara-
kat eresztenek szemünkhöz ezáltal mérséklik a szórt fényt, s lesz jobb a 
képalkotásuk. 

Napszemüveget választani - különösen például egy nő számára - legalább 
olyan nehéz feladat, mint mondjuk megtalálni azt az egyet a tucatnyi 
szandál közül, amelyiket egy egész nyáron át viselhet. Ha a fentebb emlí-
tett kritériumoknak mind megfelel a napszemüvegünk, biztosak lehetünk 
benne, hogy viselésével csak jót teszünk a szemünknek. A csinos, jó szí-
nű, jó formájú keret pedig csak hab a tortán... 

Gabainé Rumpf Tímea, Gabainé Optika 
Albertirsa, Vinnyica u. 8., 06-70/37-49-235
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SZÉPSÉG – EGÉSZSÉG – LIFETREE!
ÉLETFA – Rólad is szól!

A Lifetree 100%-ban magyar tulajdo-
nú cég, amely kivételes minőségű, hazai fej-
lesztésű kozmetikai, élelmiszer ipari és 
étrendkiegészítő termékeket gyártat és forgal-
maz, melyek természetes alapanyagaiknak, 
tisztaságuknak és magas beltartalmuknak kö-
szönhetően segítenek az egészség megőrzésében 
és helyreállításában. 

SUPERFOOD
BIO GANODERMÁS KÁVÉ,BIO RESVERATROLOS GANODERMA GOMBAPOR

-  magyarországi termőtalajon, organikus körülmények között termesztett ganoderma 
gomba, teljes laboranalitikával igazolt beltartalom, több mint 15.000 ! ORAC-
szabadgyök lekötő képesség-értékkel!

-  a világon elsőként a speciális táptalajnak köszönhetően a ganoderma termőtestében 
megjelent a kivételes antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező hatóanyag: a 
RESVERATROL,amely főleg a szív-és érrendszerre fejt ki jó hatást

-  kimagaslóan magas béta-glükán, triterpén, ganodermasav és szerves germánium tar-
talom.

-  a bio ganodermás kávékülönlegesség minőségi arabica kávét és kiemelkedően magas 
6,9% gombát tartalmaz

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ
- hatékonyság és minőség mindenek felett !
-  a táplálkozástudomány, az ortomolekuláris medicina és a fitoterápia legújabb eredményei alap-

ján fejlesztve.
- komplex összetétel, egyedi receptúrák
- egymást erősítő (potencírozó) komponensek a készítményekben.
- standardizált,kivonatolt magas potenciálú hatóanyagok

FÜRDŐSZOBAI TERMÉKEK:
- 100% károsanyagmentes natúrkozmetikumok
- termékenként 2-2 bio minősítésű összetevővel,magyar alapanyaggal
- a termékek 10-35%-ban gyógynövényekből származó kivonatokat tartalmaznak
- bioaktív hatóanyag tartalmuk magas,kb 10x más európai natúrkozmetikuménak

www.lifetree.hu
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NYÁRI FÜLBETEGSÉGEK
A nyaralás, a szabadidő mindenkinek rövid és drá-
ga kincs. Sajnos sokszor tapasztaltam, hogy a nyá-
ri fülbetegségek sok gyermek és felnőtt nyaralását 
megzavarták. A tartós kánikulában felmelegedett 
tavak, strandok vízében elszaporodott kórokozók 
sokszor tömeges fülészeti megbetegedést okoztak.

A külső hallójáratban kialakuló bőrgyulladást nem szabad összekevernünk 
a náthával szövődött középfülgyulladással. Jóllehet, mindkét betegség igen 
heves fülfájdalommal járhat, de a kialakulása, lefolyása, kezelése teljesen kü-
lönbözik. A középfülgyulladás főként gyermekbetegség. A hallójárat-gyulla-
dás bármely életkorban előfordul.

Hallójárat-gyulladás: A gyakori víz alá merülés feláztatja a külső hallójárat 
bőrét, és lehetővé teszi a vízben lévő baktériumok behatolását a hallójárat 
bőrébe. A fülben lévő kis hámsérülések ennek különösen kedveznek. A baj 
enyhe viszketéssel, kevés fülfolyással, kisfokú halláscsökkenéssel, fülzúgással 
kezdődik, majd „berobban”, a tünetek drámai gyorsasággal fokozódnak, és 
a tűrhetetlen lesz fájdalom, láz és felső légúti hurutos tünetek nélkül. Súlyo-
sabb esetben a bőr alatti kötőszövet is beszűrődik, megduzzad és beszűkíti, 
néha teljesen elzárja a hallójáratot. A fülkagyló előtt és mögött is kialakulhat 
gyulladásos beszűrődés bőrpírral, sőt maga a fülkagyló is begyulladhat.

Szabad út: Aki fürdéskor sokat tartózkodik a vízben, és sokszor víz alá me-
rül, az kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy a hallójárat bőre fellazul 
és a bőr elveszíti természetes védekező rétegét. Leázik a bőrvédelmet ké-
pező fülzsírréteg, és a bőr másik védelmi rendszere a „savköpet” PH-ja lú-
gos irányba változik. A bőr felszínén normál körülmények között is jelenlé-
vő kórokozók szabad utat kapnak a bőrön keresztül. Bizonyos egyéni hajlam 
miatt a betegek egy részénél a betegség azonos oldalon többször ismétlődik.

Kezelése: A hallójárat szakszerű kitisztításával kezdődik, amely célszerűb-
ben vékony steril műanyagcsővel, leszívással történik. A bőr védelmét je-
lentő savköpeny helyreállítása enyhén savas kémhatású oldatba, vagy gélbe 
mártott vékony gézcsíkkal lehetséges, melyet óvatosan a hallójáratba veze-
tünk. Jól bevált, ha előzőleg gyulladáscsökkentő hatás krémet juttatunk a hal-
lójáratba. Erre a célra kitűnően megfelelő az antibiotikumot nem tartalmazó, 
tiszta növényi eredetű gyulladáscsökkentő, hámregeneráló hatásáról ismert 
aloé verát tartalmazó gél.

Tartós hűtőborogatáshoz jól használ-
ható az ismert gyógysapka betétje, ami 
10-15 percig mélyhűtőe téve jól hasz-
nálható erre a célra. Kelleme-
sen hűsíti a fájdalmas, beszű-
rődött területet. A borogatás 
alá célszerű vékony rétegben 
bekrémezni a bőrt, ez akár 
popsikenőcs is lehet, de a hámosító hatású kenőcs is kiválóan megfelel.

Ismét fölfedezik: Régen gyakran használták a hallójáratban lévő gyulladásos 
váladék kitisztítására a hidrogénperoxidot, közismert nevén a pezsgőfülcsep-
pet. Idősebb kollégáim biztosan emlékeznek rá, magam csak pályám kezde-
tén alkalmaztam. Új gyógyszerek, új módszerek jöttek és leváltották a régit.

Ha már viszket vagy érzékeny a fül, néhány csepp enyhén savas kémhatású vagy 
fertőtlenítő oldat becseppentése kellemesen hűsíti a fület, és a hűtő borogatás fel-
helyezése is csillapítja a tüneteket. Erőteljes duzzanat, fájdalom esetén már csak a 
szakorvos segíthet. Még egy fontos tanács: utazáshoz vigyünk magunkkal fertőtle-
nítő tablettát.

Az utóbbi időben ismét gyakran használom ezt az anyagot, a fertőtlenítő ha-
tású tabletta oldatát a hallójárat kitisztítására. 1 dl vízbe 1 tablettát téve fer-
tőtlenítő oldatot kapunk. A fülbe csepegtetve segít a gyulladásos váladék ki-
tisztításában, a kórokozók elpusztításában. Az oldat hűtőborogatáshoz is al-
kalmazható. Fontos, hogy az így kialakult külső fülgyulladás tüneteinek csil-
lapítására viszont meleget, nem hűtőborogatást célszerű tenni. A hűtő boro-
gatás legegyszerűbben normál hőmérsékletű, enyhén savas kémhatású vagy 
fertőtlenítő oldatba mártott géplappal vagy vattadarabbal végezzük.

Olajozottan: Sokszor kérdezik tőlem a szülők, hogy nyaralás előtt hogyan ké-
szüljenek fel a hallójárat-gyulladás megelőzésére, és ha kialakult, akkor mi-
lyen egyszerű kezelést javasolok. Tanácsom, hogy tartózkodjanak a hallójárat 
túlzott tisztogatásától, elkerülve a bőr apró sérüléseit és a bőrvédelmet je-
lentő fülzsírréteg és savköpeny eltávolítását. Úszás előtt az „érzékeny fülű” 
gyermekeknek néhány csepp paraffinolajat, étolajat szabad csepegtetni a fü-
lébe. Ez víztaszító réteget képez, védi a bőrt a felázástól. Úszás után a hoz-
zám fordulóknak hallójáratvédő fülcseppet javasolok, ami a savköpenyt rege-
nerálja, megelőzi a hallójárat-gyulladást.

Dr. Somi Ildikó, Fül-orr-gégész szakorvos

"
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"
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Ha kerékpározunk... Nyáron kiemelten hangsúyos a 
gyerekek biztonsága, hisz szünidőben sokat járnak ke-
rékpározni, játszótérre. A biciklizés kapcsán minden-
képp meg kell említeni néhány dolgot, amire a szülők-
nek nagyon oda kell figyelni: fékek, gumik, műszaki ál-
lapot, hiszen ezek bizonoyos helyzetekben életmentő-
ek is lehetnek. A gumik esetén a megfelelő légnyomást 
ellenőrizni kell, hiszen könnyebben megy a tekerés egy 
jól felpumpált kerékpárral, emellett figyeljünk arra, 
hogy ne legyenek túl kopottak, fontos a barázdáltság is. 
A fékrendszer esetén a bowdenek, valamint a fékpofák 
állapotát ellenőrizzük. Ne induljunk el megnyúlt, laza 
bowdennel, ez ugyanúgy vonatkozik a fékpofákra is, 
ne legyenek kopottak, régiek! Bár nyáron későn sötéte-
dik mindenképp tartsunk magunknál világítást! Az ál-
talános műszaki állapotot is vegyük figyelembe, példá-
ul egy megnyúlt lánc gyakran leeshet, ezért a gyerkőc 
egy távolabbi túra esetén nem tud esetleg hazatekerni.

A műszaki állapot mellett fontos, hogy a gyerekek is-
merjék a kresz szabályait, ezekről mindenképp érde-
mes velük beszélni, közös biciklizéseket tartani, me-
lyek során kiemelten a közlekedési szabályokra esik a 
hangsúly, de kihasználhatjuk a kifejezetten erre a célra 
kialakított parkokat. 
A szabályok kapcsán fontos kiemelni, hogy a látható-
sági mellény viselete a városokban, bár nem kötelező, 
de hasznos, hiszen könnyebben észrevehetőek a leg-
kisebbek is. Lakott területen kívül viselete kötelező, 
ezek már különböző designokban elérhetőek. A köny-
nyebb és súlyosabb sérülések megelőzésére érdemes 
kerékpáros sisakot hordani, a biciklizést most tanu-
ló gyermekek esetén a térd- és könyökvédők haszná-
lata számos hámsérülést előzhet meg, sőt akár törést. 
Kétkerekünket nem csak műszakilag szeretnénk egy-
ben tartani, ezért a kiegészítő felszerelések kiemelke-
dően fontosak, hiszen gyakoriak a lopások. Manap-
ság könnyen találhatunk megfelelő minőségű lakato-
kat, mellyel megelőzhetőek a kellemetlen meglepe-
tések. Ezek közül különösen ajánlottak az U-lakatok, 
ezek merevek és biztos zárszerkezettel rendelkeznek. 
A klasszikus kerékpár lakotokat könnyen át lehet vág-
ni, vagy a zárját tönkretenni. A vastag lakattal rendel-
kező lezárók jó alternatívák lehetnek, de ezek esetén 
a zárszerkezetet alaposan válasszuk meg, mert ezeket 
egy ággal tönkre lehet tenni. Már kaphatóak bizonyos 
„riasztóberendezések” kerékpárokra, melyet be kell 
építeni a kétkerekűbe, ha valamilyen hatás éri (pl. fűré-
szelés) azonnal üzenetet küld gazdájának.

Indulás előtt... Ha a nyaralás helyszínére autóval sze-
retnénk eljutni, fontos néhány tennivalót elvégezni, át-

gondoltan elindulni. Akárcsak a kerékpár esetén au-
tónk műszaki állapota is nagyon fontos, hiszen le-
het több száz, akár több ezer kilométert fogunk vele 
megtenni, rövid időn belül. A hűtőfolyadék ellenőrzé-
se elengedhetetlen a nagyobb utazások előtt, de tar-
talék hűtőfolyadék – esetleg desztilált víz – mindig le-
gyen járművünkben. A hűtővíz utántöltése előtt vár-
juk meg, hogy megfelelően lehűljön a tartály, külön-
ben égési sérüléseket okozhat! Az olajcserét érdemes 
szakemberrel elvégeztetni még nyaralás előtt. A klí-
mát legalább évente egyszer tisztítani, vagy tisztíttatni 
mindenképp szükséges. Érdemes figyelembe venni, 
hogy több órás dugókba keveredhetünk, ahol a lég-
kondicionálónk elromolhat, ezért nagyon fontos, hogy 
megfelelő mennyiségű ivóvízet tartsunk magunknál. 
Hétköznapi használat esetén a kötelező felszerelések 
megléte kocsinkban fontos, akár életmentő lehet, azon-
ban ha külföldre tervezzük a vakációt, mindenképp 
meg kell néznünk azon országok szabályait, melyeken 
áthaladunk, mert a kötelező felszerelések listája más és 
más lehet országonként (pl. sok országban kötelező a 
tűzoltókészülék a járműben). Ezzel komoly büntetések-
től óvhatjuk meg magunkat! Ezekről információkat az 
adott országok autópályáinak honlapjain találhatunk.

Irány a strand! Ha már megérkeztünk és elérkezett a 
strandonlás ideje, akkor fontos néhány dolgot szem 
előtt tartanunk: nagyobb értékeinket vagy ne vigyük 
magunkkal, vagy ha el is visszük ezeket, akkor min-
denképp értékmegőrzőbe helyezzük, így biztosak le-
hetünk afelől, hogy nem történik lopás. A fürdőzés 
esetén balesetmegelőzés szempontjából gondoljunk 
arra, hogy nagy mennyiségű alkohol fogyasztása után 
ne menjünk a vízbe, mert akár az életveszélyes is le-
het (mind szabad vízi fürdőzés, mind horgászat esetén 
igaz), hiszen a vízbe fulladás veszélye magas. Ha nem-
csak a strandolás, hanem a csúszdázást is kipróbáljuk 
nyaralásunk alatt, akkor feltétlen tartsuk be a szabá-
lyokat, mert gyakoriak a csúszdázásból fakadó gerinc-
sérülések.

Ne posztoljunk! Nyaralásunk előtt és alatt semmiképp 
sem érdemes a közösségi oldalakon megosztani, mer-
re járunk, mert azokat nemcsak ismerőseink láthat-
ják, hanem illetéktelenek, akik kirabolhatják otthonun-
kat távol létünk alatt. Sem magunkról, sem gyerme-
keinkről ne tegyünk közzé fürdőruhás képeket, mert 
ezekkel a későbbiek során visszaélhetnek. Vakációnkat 
a szomszédokkal akkor érdemes közölni, hogy eluta-
zunk, ha őket régóta ismerjük, megbízhatónak tartjuk.

Török Petra

NYÁRI INTELMEK
Itt a vakáció időszaka, amikor a felnőttek és gyerekek egyaránt felszaba-
dultabban járják az utakat, indulnak nyaralni. Mire figyeljünk ilyenkor? 
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GONDOSKODÁS A TÁVOLBÓL
Húsz éve a gyerekek még telefon nélkül járták a várost, esetleg telefonfülkékből tudtak ha-
zatelefonálni, de a szülő már nem tudta őket elérni. Mégsem volt ekkora félelem és féltés. 
Most már egy kicsöngő, de nem felvett telefon is számtalan kérdést szül a szülő fejében. Hol 
van? Mit csinál? Jól van? A technika viszont folyamatosan fejlődik, a gyerekek kezében lévő 
telefonok egyre okosabbak. Érdemes tehát ezeket a készülékeket ügyesen felhasználni a tá-
voli gondoskodás céljára is. Ez a szempont hívta életre a  T.K.Z. Kft. Aquila és Binocular al-
kalmazásait, amelyek segítségével mindig tudhatjuk, hogy melyik családtagunk merre jár.

Az alkalmazást fejlesztő cég már 10 éve foglalkozik GSM/GPRS alapú  ipari rendszerek, eszközök fejlesztésével, többek között gprs átjelzők gyártásával és 
forgalmazásával. Jelenleg ~ 2 600 darab ipari előfizetést üzemeltetnek partnereik számára. A figyelő alkalmazás személyes tapasztalatokból született és telje-
sen magyar fejlesztés, magyar igények alapján. A fejlesztésénél fontos szempont volt az adatbiztonság is, így a telefonok beazonosításához szükséges mini-
mális adatokon túl, minden információt az alkalmazás tárol helyben, a telefonkészüléken. A Binocular alkalmazás letöltésével, majd abból a többiek meghívá-
sával egy családi információs hálózatot tudunk létrehozni. A cél a gondoskodás, még a távolból is. Az alkalmazás egyszerűen, a www.
binocular.hu honlapról letölthető. Futtatáshoz minimum 4.0 Android rendszer a feltétel, a mobilok 95% már ilyen rendszert használ.

Az első hónap ingyenes, hogy mindenki kipróbálhassa, szüksége van-e  az alkalmazásoktól kapott biztonságérzetre. Ezt követő-
en havonta kap a felhasználó egy e-számlát. Aki letölti az alkalmazást az hozza létre a csoportot, ő a Kereső, aki követheti azokat a 
családtagokat, Utazókat, akiket meghív az alkalmazásba. Keresők után nem, csak az Utazók száma után kell fizetni. Akár  4 ember 
is láthatja egy vagy több utazónak az útját. De nem kell, hogy egyoldalú legyen a figyelés, mindenki lehet egyszerre Kereső és Utazó 
is, így mindenki láthat mindenkit és  a család minden tagja tudhatja, hogy hol van a másik. Ez nagyon praktikus tud lenni hiszen, ha 
a gyereknek egy fuvarra van szüksége és látja, hogy az apa közelebb van, mint az anya akkor adott, hogy kit hívjon.

Az alkalmazás egyik segítő funkciója, hogy be lehet állítani „Kedvenc helyeket”, mint az otthon, iskola, az edzés vagy 
szakkör helyszíne, vagy a szülő munkahelye. Ha a gyerek beér a Kedvenc helyekre  pl. az iskolába vagy elhagyja azt, ak-
kor a szülő értesítést kap arról. Nem kell tehát egész nap az alkalmazást nézni, jelez magától. Így nincs szükség folyama-
tos bejelentkezésekre a gyerek részéről, hogy megérkezett-e az adott programra, vagy helyszínre. Mindenki számára ké-
nyelmes és a gyerek sem kap kínos hívásokat az osztálytársak előtt.

A működéshez internetkapcsolatra van szükség, - lehet az wifi vagy mobilnet - és be kell kapcsolni a telefon menüjében a 
helymeghatározást is. Az alkalmazás nagyon kevés adatforgalmat használ, havi szinten  ~ 1 MB-ot és minimális sávszéles-
ség is elég a pozíciók elküldéséhez. Az akkumulátort is kíméli, mivel nem GPS alapú, hanem cellainformációk segítségé-
vel határozza meg néhány m-től néhány 100 m-es pontossággal a  helyet. Ha fontos a pontos helymeghatározás, akkor a 
szülő egy SMS paranccsal be tudja kapcsolni a GPS-t. 

14 év alatt a jogszabály nem tiltja, hogy a gyerek tudta nélkül használjuk az alkalmazást, de mégis érdemes vele együtt hasz-
nálni és nem ellene. Nagyon fontos, hogy tudja ez az ő és a család érdeke. Neki is van ebből előnye, tudja, hogy a szülője a távolból is vigyázz rá. Jó megoldás, 
ha mindenki lát mindenkit, ne érezze a gyerek, hogy megfigyelik, mert nem is ez a cél. Jól tud jönni egy nagy fesztiválterületen is, ha nem találjuk egymást, 
egy külföldi kirándulás során vagy bármilyen hirtelen veszélyhelyzet esetén is. Ez a rendszer a távolból is nagy biztonságérzetet tud nyújtani a gyereknek. 

Vágsélei Csilla
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Éva és férje együtt készítik a fatermékeket. Egy harmonikus csalá-
di vállalkozás ez, amit teljesen áthat a fa szeretete. Ketten összhang-
ban olyan sikereket értek el, hogy a lakossági ügyfelek mellett már köz-
intézmények, óvodák játszótereinek elkészítésére is megrendelést kap-
tak. Készítenek kerti bútorokat, egyedi apácarácsos virágtartókat, 
díszkutakat, díszkerítéseket, játszótereket. De kisebb faházakat és ku-
tyaházakat is ácsolnak igény szerint. Mindezek mellett más, akár belté-
ri használati tárgyakat is szívesen rendelnek tőlük: bölcső, hintaló, láda, 
gyermekjáték. Aprólékosabb, kisebb használati tárgyakat, teatartókat, 
dobozokat, pedig még szalvétatechnikával is díszítik. Igazából fából 
bármit megcsinálnak, határt csak a fantázia szab. Az egyedi igényeket, 
méreteket mindig figyelembe veszik és úgy készítik el a terméket.

De hogyan tartsuk szépen a fa kerti bútorokat? A fa tartós, de ápolást 
igényel, hiszen ki van téve az időjárás viszontagságainak. Ezért a gon-
dos ápolás és odafigyelés nem maradhat el, ha azt akarjuk, hogy soká-
ig velünk legyenek és szépek maradjanak. Vízzel nyugodtan tisztíthat-
juk a fa kerti bútorokat, de fontos, hogy a végén szárazra töröljük. Sok-
kal szebb és tartósabb, ha lakk helyett lazúrt használnak. Éváék is ez-
zel dolgoznak. A kültéri lazúrok nagyon megbízhatóak. A lakk me-
rev anyag, könnyen szétégeti a nap, így könnyen repedezik. Ha lazú-

ros a kerti bútorunk, akkor nem lesz ilyen gond. Elég, ha két éven-
te újra átkenjük, akár kerítés lazúrral, az is teljesen megfelelő és tartós. 
A lenolajjal kezelt felület gyakran foltosodik, ezért az sem túl jó válasz-
tás a fabútor kezeléséhez. Fontos, hogy a bútorok alsó részét ne kezel-
jük, hogy tudjon lélegezni a fa. Ha van rá lehetőségünk, akkor hosszabb 
távra inkább árnyékban tartsuk a fabútorokat, így később kell felújíta-
nunk őket. Ha van rá hely, akkor mindenképpen ajánlott télre zárt fe-
dett helyre vinni. 

Ha igazi harmóniát szeretnék a kertbe, akkor jó választás a fa kerti bú-
tor. A fa a természetből való, élő, ezért teljesen beleillik a kerti környe-
zetbe. Strapabíróbb is, mint egy műanyag szék és nem törik el olyan 
könnyen. Mindemellett esztétikusabb, sokkal vonzóbb fém vagy mű-
anyag társánál. Bár ápolnunk és foglalkoznunk kell a fa bútorral, de 
hosszútávon mindenképpen megéri ez a kis áldozat.

A mai világban egyre inkább eltávolodunk a természettől, ritkán van le-
hetőségünk kiszabadulni a betondzsungelből. Pont ezért lehet egy me-
nedékhely a szépen kialakított kert, ami az oázist jelentheti a szürke 
mindennapokban.

Vágsélei Csilla

VISSZA A  
TERMÉSZETHEZ

Nyáron töltjük a legtöbb időt kertünkben. Ezért érdemes 
a kerti bútorokra és kiegészítőkre ugyanolyan hangsúlyt 

fektetni, mint nappalink bútoraira. Meg kell, hogy feleljen 
ízlésünknek, harmóniában kell lennie az udvarral és a ké-

nyelem sem utolsó szempont. Mindezek mellett ápolnunk is 
kell a fából készült kerti bútorainkat. A fa igényli az ápolást, de 

meg is hálálja. Ötvös Éva lajosmizsei telephelyén már 3 éve foglalko-
zik faipari tevékenységgel. A fa iránti szeretet és a fával való munkálkodás viszont már több évtizede 
jelen van az életében. Az ő munkáiból, az ügyfél igényeire szabva be is lehet rendezni egy kertet.
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VÁLASSZON VALÓDI  
BŐRGARNITÚRÁT!
A bútorgyártásban egyre nagyobb szerepet foglalnak el a valódi bőr bútorok. Egy 
bőr ülőgarnitúra megvásárlása mindenképpen hosszú távra szóló beruházás, ezért 
ajánlatos több szempontot is fegyelembe venni: főként a kényelem, a rendelkezésre 
álló hely nagysága, valamint a harmónia, a szoba berendezéseivel. 
A színük sokkal változatosabb, mintsem azt bárki gondolná. A klasszikus bőrbú-
torok konzervatív stílusúak, míg a modern garnitúrákat a letisztult formatervezés, 
vagy éppen ellenkezőleg, a formabontó, szokatlan stílusok, színek jellemzik. E cél-
ra szinte kizárólag marhabőrt használnak. A természetes bőrnek számos előnyös 
tulajdonsága van, többek között a tartóssága, kellemes tapintása, jellegzetes illata, 
könnyű tisztíthatósága, nem utolsó sorban pedig a szépsége, hiszen semmi sem ha-
tározza meg jobban a szoba hangulatát, mint egy elegáns bőrgarnitúra. 
A textilbőr bútorok külsőleg és tapintásukban is megtévesztően hasonlóak a valódi 
bőrökhöz, ám tartósságuk jelentősen elmarad mögöttük. A valódi bőr lágy, kényel-
mes, bár sokszor hideg tapintású.

A tisztítás célja általában az elöregedett, elszennyeződött 
réteg eltávolítása. Erre a legalkalmasabb a gyárilag aján-
lott habosított tisztítószer. A bőrbútorok élettartama és 
szépsége tovább tart, ha rendszeresen ápoljuk. A tisztí-
tás gyakoriságának szüksége függ a bőr típusától és an-
nak igénybevételétől. A bőr ápolásához csak a gyártó által 
ajánlott szereket szabad használni. 

A bőrök ápolása
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Üzletünk Kecskemét szívében már, több mint 30 éve 
foglalkozik fenyőbútorok és matracok értékesítésé-
vel. Kecskemét 100 km-es körzetének legnagyobb fe-
nyőbútor és matrac áruházaként mindig törekszünk 
arra, hogy a legjobbat nyújtsuk a legjobb áron.

Vevőközpontú szemléletünk segítőkészségünkben és odaadásunk-
ban is megmutatkozik. Az ügyfelek több, mint 300 m2 -en válogathat-
nak a tömör fenyőből készült bútorokból, kiegészítőkből. Forgalma-
zunk még többek között, gyógy,- vákuum,- ortopéd,- memory,- és hi-
deghab matracokat, akár egyedi mérettel is. Fontos, hogy az esztétiku-
mon kívül egészséges kényelmet is nyújtsunk. Matracválasztékunk-
ból mindenki találhat magának megfelelőt, még a gerincproblémákkal 
küszködők is. 

Lehetőségük van egészségpénztári visszaigénylésre, mellyel sok csa-
lád számára elérhetőbbé válik a matracvásárlás. Minőségi matracainkat 
a helyszínen ki is próbálhatják, ahol a segítőkész kollégák szakszerű 
tanácsot és segítséget tudnak adni. 

A Termékeinkkel berendezhetőek hálószobák, gyerekszobák, nappa-
lik és étkezők is egyaránt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vásárló-

ink rögtön otthonuk-
ban tudhassák a ki-
választott termé-
ket. Ezért rugal-
masságunkkal és 
kedvező szállítá-
si díjakkal állunk 
rendelkezésük-
re. Akár belföldre 
akár külföldre sze-
retné szállítani a vá-
lasztott terméket, mi 
megoldjuk. 

Látogasson el üzletünk-
be, ahol megtekinthe-
ti folyamatosan megújuló, 
azonnal szállítható, minőségi 
fenyőbútorainkat, illetve matra-
cainkat. Weboldalunkat folyamato-
san fejlesztjük, hogy Önöket a lehető 
leggyorsabban tudjuk kiszolgálni!

Komforttéka

KOMFORTTÉKA, A  
MINDENNAPI KÉNYELEM
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Egy koszos klíma használatakor a lerakódott por a belélegezendő le-
vegőbe kerül, ami bakteriális fertőzéseket okozhat. Sok légúti és tüdő-
betegséget lehet erre visszavezetni. Az egész család megbetegedését 
okozhatja egy elhanyagolt berendezés. A klímában pára csapódik le így 
a nedves környezet táptalaja lehet a veszélyes gombáknak is.

Mindezek elkerülhetőek, ha elvégeztetjük a karbantartást! A H&H klí-
ma a karbantartásokat is teljes körűen teljesíti. Haraszti Roland, a H&H 
klíma tulajdonosa elmondta, hogy évi egy karbantartás elegendő, hogy 
családunkat biztonságban tudjuk a megbetegedésektől. Hűtési szezon 
előtt, tavasszal érdemes ezt elvégezni, ami feltétele is a garanciának. 
Akinek viszont olyan eszköze van, amit télen-nyáron használ, akkor két 
karbantartás ajánlott. Egy a fűtési, egy a hűtési szezon előtt. Aki nem 
használta a klímáját, annak is meg kell csináltatni a karbantartást, ha 
nem akar beteg lenni. A por ugyanúgy lerakódik, amit ki kell tisztítani. 
A karbantartást a H&H Klíma munkatársai szakszerűen elvégzik. Át-
mossák, átfújatják a készüléket, ha kell szűrőt cserélnek és gombaölő 
spray-vel akadályozzák meg, hogy a következő egy év alatt gombák ala-
kuljanak ki. Egészségünk mindennél fontosabb, az egyszeri karbantar-
tás díja nem magas és a megbetegedések miatt vásárolt gyógyszerek 
ára mellett végképp eltörpül.

A H&H Klíma Kecskeméten és Nagykőrösön bemutatóteremmel vár-
ja a vevőket, ahol ki is lehet próbálni a klímákat. A választék széles: Ki-

emelt márkájuk a Sinclair, de van LG, Panasonic és Mitsubishi is. A cég 
ingyenes helyszíni felmérést végez, hogy az ügyféllel egyeztetve a leg-
megfelelőbb klímát tudják kiválasztani. Figyelembe veszik az igényeket 
és a helyszín nagyságát is, hogy minél gazdaságosabb legyen a klíma. A 
beüzemelést körültekintően végzik és mindig feltakarítva, tisztán adják 
át a házat. A H&H Klíma geotermikus hőszivattyúk gyártásával és te-
lepítésével is foglalkozik, amit napelemmel ötvözve nullára redukálhat-
ja a rezsi költségeit.

H&H több szempontból is a 2016-os Sinclair modelleket ajánlja. Ezek 
már mind inverteresek, tehát fűtenek-hűtenek. Mivel -24 cº-os külső hő-
mérséklet esetén is be tudják fűteni a lakást, ezért a ház teljes fűtési 
rendszerét ki tudják váltani. Nagyon gazdaságosak, hiszen 1 KW elekt-
romos áram felhasználásával 3,5 KW hűtés és fűtésenergiát tudnak elő-
állítani. Ez megújuló energiaforrásnak tekinthető, ami a jövőbe tekint. 
Illetve ezek már okos készülékek, wifi kapcsolattal a távolból is irányít-
hatók. Mivel plazmaionszűrővel rendelkeznek, a pollen szűrés miatt az 
asztmásoknak, allergiásoknak különösen jó választás lehet.

A megfelelően karbantartott klíma meghálálja a gondoskodást. Keve-
sebb áramot fogyaszt, tovább marad a családdal, tiszta levegőt és kelle-
mes hőmérsékletet biztosít, hogy mindig komfortos legyen az otthona.

Vágsélei Csilla

AZ ELHANYAGOLT KLÍMA 
VESZÉLYEI

A nyár közeledtével egyre többször használjuk a klímát. 
Egészségünk miatt, ezért fokozottan ügyelnünk kell a  
rendszeres karbantartásra. A nem karbantartott klíma 
több betegség okozója lehet. A H&H Klíma 10 éve forgal-
maz, telepít és tart karban klímákat. Ők sem győzik  
hangsúlyozni a karbantartás fontosságát. A tiszta  
berendezés használatával nem kell félteni egészségünket, 
ráadásul a készülék kevesebb áramot fogyaszt.
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A kovácsoltvas manapság rene-
szánszát éli. Egy szép kovácsolt-
vas kapu megidézi a régi időket, 
mintha csak egy kosztümös film-
ben járnák. Karakteres megjelené-
sével az időtállóságot hirdeti. Aki 
ilyen kaput vagy bármilyen más 
kiegészítőt csináltat otthonába az 
számíthat arra, hogy több évtize-
dig gyönyörködhet benne. Fórián 
és Fóriánné Bt. már 14 éve látja el 
eredeti olasz kovácsoltvas termé-
kekkel azokat, akik ezt az időtálló 
stílust válasszák.

A cég magas minőségű olasz kovácsoltvas kapuk, 
kerítések, ablakrácsok és különböző lakberendezé-
si tárgyak tervezésével, kivitelezésével foglalkozik. 
Ezek mellett más lakatosmunkát is vállalnak, ami az 
építkezéssel kapcsolatos. Terasztetők vasszerkeze-
ti elemeinek kivitelezése és  a födémmegerősítés is 
profiljukba tartozik. A lakosság mellett üzleti part-
nereket is kiszolgálnak, mint az Építő Simon Kft.

Itt lehetőség van teljesen egyénre, méretre szab-
ni a megrendelt terméket. Előzetes felmérés és 
igények alapján nagy szakértelemmel segítenek 
megálmodni akár a kovácsoltvas kaput, majd le-
gyártják és az üzembe helyezést is elvégzik. Ka-
talógusból kiválasztható az alap, majd azt teljesen 
személyre és helyszínre szabottan tudjuk alakíta-
ni. 4000 féle színből választhat a vevő a szemcsés 
feketétől a fényesig. Színben még mindig a feke-
te a legnépszerűbb, de egyre inkább divatba jön a 
tört fehér is. Különböző felületkezelési eljárásokat 
is tudnak ajánlani. Egyik ilyen a tüzihorgonyzás, 
ami 20-30 évre biztos védelmet nyújt a rozsda el-
len. Formában kétféle stílus van: e gyik a hagyo-
mányos, klasszikus S és C alakban ívelt vas, a má-
sik a modernebb, letisztultabb egyenes. Minden 
esetben van lehetőség díszelemekkel csinosítani, 
amivel saját stílusunkra tudjuk alakítani az adott 
terméket.

Aki egyedivé szeretné tenni otthonát és időtál-
ló elemekben gondolkodik, annak mindenképpen 
érdemes a Fórián és Fóriánné Bt. kovácsoltvas ter-
mékekeit választani.

Fórián és Fóriánné Bt.

KOVÁCSOLTVAS, IDŐTÁLLÓ STÍLUS
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Van élet a fűnyíráson kívül is! Éppen ezért al-
kotta meg a Husqvarna a világ első teljesen au-
tomata fűnyíróját! Abban a pillanatban, hogy 
bekapcsolja, Ön már ki is kapcsolódhat, tud-
va azt, hogy a Husqvarna 
Automower elsőrendű pá-
zsitot készít Önnek.

A Husqvarna Automower fűnyíró robo-
tot úgy tervezték, hogy abszolút mini-
mális emberi beavatkozással működjön. 
A gyepgondozás új korszakba lépett. A 
zaj, a káros kipufogógázok és az üzem-
anyaggal való feltöltés ma már történe-
lemnek számít. Fedezze fel a Husqvarna 
Automower fűnyíró robotot és csatla-
kozzon a csendes forradalomhoz.

A legegyszerűbb gyeptípusoktól az összetett, egyenet-
len kertekig, 500-6000 négyzetméterig a Husqvarna 
Automower kiváló teljesítményt nyújt, kimagasló ered-
ményt alkot, mert ez a nagyon intelligens termék a fel-
használói szabadság új szintjét testesíti meg.

Egy gyönyörű pázsit
A három borotvaéles penge egyenletesen vágja le a 
füvet ahelyett, hogy kitépné azt. Mivel a Husqvarna 
Automower gyakrabban nyírja a füvet, így a kismére-
tűre aprított fűszálak zöldtrágyaként kerülnek vissza a gyepre. Szabály-
talan vágási mintával és egyedülálló tapadást biztosító kerekekkel kombi-
nálva egy olyan pázsitfelületet kap, amiről mindig is álmodott.

A felhasználó szabadsága
A Husqvarna Automower számos olyan kényelmi funkcióval van felsze-
relve, ami egyesíti az optimális teljesítményt a felhasználó szabadságával. 
A programozása olyan egyszerű, mint egy mobiltelefon személyre sza-

bása. Amikor kész van, a Husqvarna Automower csendben, gyorsan és 
hatákonyan elvégzi a munkáját, ha szükséges feltölti magát, még akkor is, 
ha Ön épp nincs itthon.

Egyszerű beállítás
A munkaterület kijelölése alacsony feszültségű 
kábel segítségével történik, amely egyszerűen 
lefektethető a kívánt vágási terület köré, ahol a 
gépet használni kívánják. Ez a kábel gondosko-
dik róla, hogy a Husqvarna Automower egyen-
letesen és biztonságosan lenyírja a füvet a ha-
tárvonalon belül. Ugyanaz a kábel való a virág-
ágyások és más elkerülendő területek védelmé-
re is. A kábel telepíthető felszínre vagy felszín 

alá is.

Éjjel vagy nappal, esőben 
vagy napsütésben
Sok más fűnyíróval el-
lentétben a Husqvarna 
Automower fűnyíró ro-
botra nem vonatkozik az 
a tény, hogy esőben nem 
lehet füvet nyírni.

Zöldebb, csöndesebb és 
még költséghatékonyabb
A hátékony energiagaz-
dálkodás alacsony ener-

giafogyasztást jelent, ami lehetővé teszi, hogy a Husqvarna Automower 
egy hagyományos fűnyíró költségének töredékéből működjön. Mivel 
elektromos áram hajtja, nem bocsát ki környezetre káros anyagot. Na-
gyon csöndes és diszkrét módon pont akkor végzi el a munkát, amikor 
Ön akarja, hogy dolgozzon. Ez azt jelenti, hogy az Ön csendes délutáni 
pihenését a kertben soha többé nem fogja megzavarni semmi.

Agroker Áruház

A GYEPGONDOZÁS  
ÚJ KORSZAKBA LÉPETT!
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A Dream-Home egyedülálló a piacon, hiszen teljes körű ügyintézést adnak. 
A cég ebben a formában 2008 óta működik, de 16 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. Az egyik alap tevékenységük a használt ingatlanok közvetíté-
se, telkektől a lakásokon keresztül az ipari ingatlanokig. Az építkezési üzlet-
ágat, pedig már 6 éve folytatják. Aki házat szeretne eladni, venni vagy épít-
tetni, akkor érdemes őket választani, náluk minden egy kézben van tartva.

Egy házkereső rengeteg elvárással rendelkezik. Ezeknek pedig nagyon ne-
hezen tud egy használt ingatlan megfelelni. Fontos paraméter a környék, 
méret, kert, szerkezet, energiatakarékosság. Ilyenkor felmerül, hogy egy 
új ház jobban megfelelne és még árban sem rosszabb, ha jól választanak. A 
Dream-Home az első gondolattól az utolsó simításig mindenben segít. Az 
iroda telekadatbázisában több mint 550 különböző ár fekvésű telek közül vá-
logathatunk. Ha a telket is velük választjuk, akkor garanciát kapunk arra, 
hogy a telek biztosan beépíthető.

Az egyik legnagyobb segítség, hogy a hitelügyintézést teljesen rájuk bíz-
hatjuk, amit ingyenesen elvégeznek. Náluk nem az a cél, hogy eladósodjon 
a vevő, hanem az, hogy reálisan a lehető legjobb megoldást találják meg. A 
CSOK és különböző állami támogatások, lakástakarékok intézését is meg-
oldják. Olyan támogatásokat is figyelmünkbe ajánlanak, amit egyedül nem 
biztos, hogy megtalálnánk. Az iroda mindent összehangol. Megtervezik, 
hogy mikor mennyi pénznek kell rendelkezésre állnia. Az esetleges eladó 
házból mikor lesz annyi pénz, hogy az új házba beforgatható legyen. Nagy 

előny, hogy náluk utólagos finanszírozás van az új házakra. Ha készen van 
egy rész a házon, akkor kell csak, a már kézzel foghatóért fizetni. Biztonsá-
gos rendszer ez és akár 10 részletben is fizethetünk. 

A ház megálmodásában az ügyfél igényei a legfontosabbak, amit a város 
legjobb építészeivel terveztetnek meg. A kivitelezést válogatott cégek vég-
zik, mindegyik azzal a technológiával dolgozik, amiben professzionális. 
A Dream-Home-nál tízféle építési technológia közül választhatunk példá-
ul: 2 fajta tégla technológia, alternatív technológiák, mint a kanadai könnyű-
szerkezetes, Ytong, ProKoncept, Isoteq, Isospan, IsoShell, illetve választha-
tó még a gerenda, és a rönkház. Mindegyiknek megvan az előnye, az ügy-
fél igényén múlik a választás. Tégla kivitelezésben is kétféle energiatakaré-
kos megoldásra van lehetőség, ezt a klasszikus házak kedvelői választják ál-
talában. De egyre népszerűbb a nyugaton már bevett kanadai stílusú faház-
szerkezetes ingatlan, amely kitűnő energetikai tulajdonságokkal rendelke-
zik. Itt kizárt a penészesedés és az ökológiai lábnyom is kisebb. Ezek a há-
zak a jövő házai, amelyek stabilak, hosszú távra tervezettek és a jó szigete-
lésnek köszönhetően a rezsi is alacsonyabb. Ennek a technológiának a kivi-
telezői garantálják a minőséget, hiszen ÉMI tanúsítvánnyal is rendelkeznek. 

A Dream-Home-nál nincsen zsákbamacska. Áraik komplett, kulcsrakész há-
zat takarnak. Szakmai tájékozottságukkal, tudásukkal, körültekintő ügyinté-
zésükkel biztosan megkapjuk álmaink otthonát.

Vágsélei Csilla

ÁLOMOTTHON KULCSRAKÉSZEN
Nem egyszerű megtalálni az álomotthont, de megépí-
teni sem. Rengeteg szempontot kell figyelembe ven-
ni. De, ha már ráléptünk a megvalósítás útjára, arra 
is oda kell figyelnünk, hogy ne vesszünk el teljesen a 
pénzügyekben vagy jogszabályokban. Mit ér az álom-
ház, ha a kamatok terhe alatt nem tudjuk élvezni? 
A Dream-Home Ingatlaniroda és Új Ház Építő Cent-
rum teljes körű megoldásokat nyújt az ilyen prob-
lémákra. Náluk nem az egyszeri eladás, építés a lé-
nyeg, hanem a hosszú távú élvezete az elért céloknak. 
A Dream-Home az ingatlan helyett az embert helyezi 
a középpontba és hosszú távon gondoskodik róla.
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CIPŐ PSZIHOLÓGIA II.

Végre itt a nyár, levehetjük a vastag téli, 
tavaszi cipőinket, és jöhetnek a nyári 

saruk, papucsok, szandálok. Sok új 
szín is hódít pl: arany, ezüst, plati-
na, amiket meglepően sok, már meg-

lévő ruházatunkkal tudunk kombinálni.

Tartja magát a kék, piros, fehér a „yachtos színvilág”. Ezeket 
a színeket is könnyen beilleszthetjük a ruhatárunkba, hiszen 
könnyen találni hozzávaló textilt, akár mindennapos, de akár al-
kalmibb viseletre is.
Hogyan válasszunk cipőt? Természetesen az alkalomnak és a 
ruházatunknak megfelelően. A magas sarkú alkalmi cipők, mint 
a nevük is mutatja, alkalomra és nem tartós viselésre valók. 
Megfeszítik, kiemelik a láb izmait, nagyon dekoratív és elisme-
rő pillantásokat lehet bezsebelni általa. Hosszú távú mindenna-
pos viselése azonban a láb deformációját okozhatja. Minden-
napra érdemes laposabb, kényelmesebb fazonokat választani. 
Ha tehetjük a munkahelyünkön ne dolgozzunk egyhuzamban 
ugyan abban a cipőben 8-10 órát, félidőben cseréljük le. A cipő-
nek is regenerálódnia kell, a lábunk által leadott nedvességet ki 
kell szelőztetnie magából, és a lábunk  is nehezebben fárad el, 
ha olyan cipőt viselünk, ami picit más izomcsoportokat terhel.
Sportoláshoz mindig az adott sportágnak megfelelő cipőt vá-
lasszunk, hiszen a gyártók ezeket kimondottan ezért tervezték. 
Vannak futó, tenisz, kosaras, fitnesz, túra, foci cipők… Érdemes 
szaküzletben vásárolni, ahol az eladó tud segítséget adni, hogy 
se a lábunk, se a cipő ne menjen idő előtt tönkre. Sportcipőknél 
hódít a színes, az UV zöldtől a narancsig szinte minden. 
Vásárlásnál fel kell próbálni mind a két lábas cipőt, kényelmes 
legyen, és a lábujjak ne érjenek teljesen végig. A bőr cipők en-
gednek, nyúlnak egy picit, főleg szélességre.

Végül a szavatosságról: A cipőkre 6+18 hónap szavatosság vonat-
kozik, anyag és gyártási hibákra. Az első fél évben a forgalma-
zó/gyártó feladata bizonyítani, hogy kié a felelősség. A követke-
ző másfél évben a vevő feladata a bizonyítás, így pl. a bevizsgá-
lás költségei őt terhelik. Első körben mindig vigyük vissza a cipőt 
a vásárlás helyére, ma már a legtöbb üzletben segíteni fognak.

Dynamic

A JÓ FÜRDŐRUHA...

Végre napsütésre ébredhetünk, a reggel 
levegője finom illatokkal teli a nyárba 
boruló természettől... A hangulatunk is 
más, tervezgetjük a nyaralást, van aki 
hazánk valamelyik fürdőhelyére uta-
zik, van aki a tengerpartot választja.

Bárhol szeretné is szabadságát eltölteni, egy jó fürdőru-
hát mindenképp be kell szerezni, hiszen a meleg nyári na-

pokban a strandolás hoz igazi felfrissülést. De milyen is a jó für-
dőruha? Választásnál vegyük figyelembe a testalkatot, a konfek-
cióméretet és a kosárméretet, hiszen fontos a megfelelő tartás, a 
pántok szélessége, a merevítő elhelyezkedése és az alsó tökéle-
tes illeszkedése. Természetesen fontos a kényelem, de fürdőru-
hából soha ne vegyünk nagyon kényelmes, vagyis nagyobb mé-
retet, hiszen a vízben megnyúlik még a legjobb anyag is.
Egyrészes vagy bikini? Ha valakinek nincs olyan testi hibája, 
amely zavarja, akkor érdemes a bikini mellé tenni a voksot, hi-
szen jótékonyan megosztja a testet. Kompromisszumos megol-
dás a tankini, ápol és eltakar, ha mosdóba megyünk, praktikus, 
ha napozni szeretnénk, egy mozdulattal felhajtjuk a felsőrészt.
Molett hölgyeknek a hasbéléses fürdőruhákat ajánlom, melyek 
optikailag karcsúsítanak, a raffolt oldalú modellek jótékonyan 
leplezik a hasat, míg a szoknyával kombinált egyrészes eltakar-
ja a combot és a combhajlatot. Ha rövid a lába, válasszon maga-
sabb felvágású alsót. Keskeny csípőjű, sportos, fiús alkatú höl-
gyek bátran vegyenek fel megkötős oldalú bikinialsót egy csi-
nos, háromszög alakú felsővel, és a siker nem marad el!
A legszebb dekoltázst a nyakbakötős bikinifelsőkkel érhetjük el. 
Ha a pánt nélküli verzióra szavazunk, válasszon olyat, mely jóté-
konyan megemel, és megbízhatóan tart a vízben is.
A sötét színek és az apró minták karcsúsítanak, kicsinyítenek, 
míg a harsány, világos színek és a nagy minták - mint a most 
divatos nagy pöttyös - erősítenek. Fodorral, csipkével, ékszerrel 
igazán nőies hatást érhetünk el, de figyeljünk arra, hogy a ki-
egészítők vonzzák a tekintetet!
Szeretettel várjuk üzletünkben, ahol 36-64-es konfekcióméretig, 
B-H kosárig talál fürdőruhákat neves magyar, spanyol és francia 
gyártók műhelyéből! Keressen minket a Facebookon is!

Sztruhár Krisztina, Krisztina Fehérnemű
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 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

GYERMEKRUHA  
SZEMÉLYRE SZABVA

Nem könnyű a gyermeket öltöztetni. 
Nem elég, ha a szülő elégedett a ruhá-
val, az is fontos, hogy az azt viselő lur-
kó jól érezze magát benne. Össze kell 
egyeztetni a szülő és a gyermek elkép-

zeléseit, de mindemellett az sem 
árt, ha tartós, bőrbarát, kényelmes 
és tetszetős a ruhadarab. A Gica 
Invest Kft. egyedi gyermekruhái-

val segít megoldani ezeket a prob-
lémákat.

Szűcsné Urbán Ágnes 20 éve foglalkozik gyermek-
ruhák készítésével. A Gica Barby névre keresztelt boltot 
2015-ben nyitotta meg a Széchenyivárosban. Náluk minden 
megrendelhető, amire egy gyermeknek szüksége lehet a hét-
köznapokban, vagy ünnepeken. Fő profiljuk egyedi gyermek-
ruhák, táncruhák és alkalmi jelmezek készítése. A széles vá-
lasztékból biztosan mindenki talál olyan darabot, ami a szülő-
nek és a gyermeknek is megfelel. Ágnesék egyedi elképzelés 
alapján meg tudják varrni a hőn áhított ruhát. A tervezésbe, a 
ruha megálmodásába, akár a gyerek is segíthet, hogy tényleg 
olyan ruhát kapjon, amilyet elképzelt. Szülő és gyerek egy-
aránt használhatja a fantáziáját, kreativitását. Ágnesék a több 
évtizedes szakmai tapasztalatukkal segítenek a tervezésben 
és a kivitelezést is profin megoldják. 

A hétköznapi viseleten túl varrnak még iskolai köpenyeket, tor-
napólókat, tornanadrágokat, ének-zeneis kék inget. Mindezek 
mellett elegáns, díszített alkalmi ruhák, koszorúslányruhák és 
még sok más viselet varrásával is foglalkozna. Nemrég bővült 
tevékenységi körük kiegészítők és női ruhák gyártásával is. 

Látogasson el személyesen, hogy Ön és gyermeke elképzelé-
se is valóra váljon! Sok szeretettel várják kedves vásárlóikat 
Szimferopol téri üzletükben!

Gica Invest Kft.

Nézzen be hozzánk!

Hirdetés felmutatásával 5.000Ft feletti vásárlásnál 
1.000Ft kedvezményben részesül,

2016. szeptember 15-ig.

Saját készítésű gyermekruhákat kínálunk 
a hétköznapokra, ünnepnapokra, 

valamint az iskolakezdéshez.
Kaphatóak: 

tornanadrágok, ingek, pamut nadrágok, 
széldzsekik és még sok más....

Kecskemét, Szimferopol tér 16. 
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig • Tel.: 0620-955-9669
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Minden igényt igyekszünk kielégíteni, így a „B” kategória  
(autós jogsi) mellett az összes motoros kategória is megtalálható 

képzéseink között („AM” – segédmotortól „A korlátlan”-ig),  
valamint mostanra képzésünk kibővült C, C+E és D nagykategóriás 

tanfolyamokkal is.

Iskolánknál lehetőséged van választani, hogy a KRESZ tanfolyamot ha-
gyományos tantermi oktatás során vagy E-learning (internetes) képzés-
sel végeznéd el inkább. Mindkét módszernek megvan a maga előnye. 
Ha a tantermi tanfolyamot választod, akkor egy nagy tapasztalattal ren-
delkező oktató magyarázza el neked a KRESZ szabályokat, van lehe-
tőséged kérdezni, hiszen a tanulás mégis könnyebb, ha hallod és látod 
a tananyagot. Az interneten való tanulás egyszerűsége, hogy saját ma-
gad oszthatod be az idődet, te döntöd el, hogy mikor mennyi időt tudsz 
szánni a tanulásra. 

Ha elérkezettnek látod az időt, hogy jogosítványt szerezz, és úgy dön-
tesz, hogy ehhez a GYURMO Autósiskolát választod, biztos lehetsz 
benne, hogy egy igen magas színvonalú, jó hangulatban eltöltött okta-
tásban fogsz részesülni.

Viszont ha még mindig nem győztünk meg teljesen, kérdezd körbe ba-
rátaidat, ismerőseidet, vagy csak néhány embert az utcán, kinek milyen 
tapasztalata van az autósiskolákkal kapcsolatban. Rá fogsz jönni, hogy 
ha a GYURMO Autósiskolát választod, akkor a minőséget, a színvona-
lat kapod, és ezáltal a legjobb döntést hozod.

Bizalommal fordulhatsz hozzánk bármilyen kérdésed van, vedd fel ve-
lünk a kapcsolatot telefonon, e-mailben, Facebook-on vagy személyesen 
irodánkban. 

Gyurmo autósiskola

Iskolánk alapítója Gyurinka Róbert és 
Morvay Zoltán, akik 2005 óta oktat-
nak gépjárművezetőket. Vezetéknevük-
ből született meg a GYURMO Autós-
iskola név. Az évek során kiváló szak-
mai hírnévre és elismerésre tettünk 
szert, melyet mi sem bizonyít jobban, 
mint az eddig több mint 3000 elége-
dett tanulónk. Csapatunk is kibővült 

a kezdetek óta, jelenleg 9 jól képzett és 
sikeres oktató közül választhatsz.

GYURMO  
AUTÓSISKOLA 
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Elegáns környezetben, új arculattal és hihetet-
lenül széles utazási kínálattal várja a  
kecskeméti Cartour Utazási Iroda a meglévő  
és leendő utasokat.

A kalandvágy sokakat ebben az időszakban sem hagy nyugodni – elég 
csak egy pillantást vetni a Cartour Utazási Iroda ajánlataira, máris egy-
értelművé válhat mindenki számára: velük érdemes útra kelni. Legyen 
szó balatoni nyaralásról, tengerparti pihenésről, európai barangolásról, 
városnéző körútról vagy egzotikus üdülésről, igazi szakértőre érdemes 
bízni az élményekkel teli kirándulás megszervezését. Visszatérő, tapasz-
talt utasok közül sokan hangoztatják: a Cartour nyújtotta biztonság ga-
rancia a felhőtlen kikapcsolódásra.

A Cartour Utazási Iroda immár 25 éve van jelen a turisztikai piacon. 
Kezdetben belföldi turizmussal foglalkozott a cég, és már az 1990-es 
években sok ügyfelük volt, akik velük kívánták felfedezni Ausztri-
át, Olaszországot. Évről évre még több megbízható partnerrel kötöttek 
szerződést, és ebből adódóan az iroda kínálata nagymértékben bővült.  
A több ezer új szállás szabad kapacitása az iroda saját foglalási rend-
szerének köszönhetően azonnal ellenőrizhető, leköthető. Horvátország, 
Montenegró és Szlovénia területén található szállodák és apartmanok 
egyaránt szerepelnek a kínálatban. A síutak specialistája: e kitüntető mi-
nősítést elégedett síelőktől érdemelte ki a jelenleg 11 irodát működtető 
Cartour Utazási Iroda. A cég kínálatában 9 ország 95 síterepének mint-
egy 400 szállása található meg. 

Ki ne álmodozott volna napfényes tengerpartról, távoli, nyüzsgő nagy-
városokról vagy meghitt, közös pihenésről? Dubai felhőkarcolóin, Bali 
páratlan látnivalóin, a Maldív-szigetek nyugalmán, Kuba ezernyi csodá-
ján túl hosszan folytathatnánk a sort az egzotikus célországok szépsé-
geiről, melyek sok utas kíváncsiságát felkeltik. Kiemelnénk azt is, hogy 
a Cartour Utazási Iroda egyes tengeren túli területeken, mint pl. Kuba 

vagy Bali, magyar nyelven vezetett programokat biztosít utasai számá-
ra. A Cartour Utazási Iroda kecskeméti irodájában egyedi elképzelések 
megvalósításában is segítséget tudnak nyújtani. Repülőjegy- és utasbiz-
tosítás-értékesítés, egyéni szállásfoglalás, hajóutak szervezése, csoportos, 
illetve céges utaztatás: csupán rövid ízelítő a lehetőségek közül. 

Közel negyedszázados szakmai múlt, megbízható belföldi és külföl-
di partnerek, több tízezer elégedett utas - ezek címszavakban a Cartour 
Utazási Iroda jellemzői. A jelen ismeretében ígéretes a jövő, mely alapve-
tően a profi, tudatos munkára vezethető vissza. A szaktudás, a rendsze-
res képzés, a napi munkát megkönnyítő bőséges háttérinformáció is az 
utasok javát szolgálják.

Elkötelezetten dolgozunk a turizmusban, célunk, hogy valamennyi uta-
sunk a legjobban érezze magát szerte a világon, és újra a Cartour Utazá-
si Irodát válassza következő utazása során - mondta interjúnk végén az 
iroda vezetője, Fejes Rita.

Cartour Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1-3. 

(Piramis udvar a Malom központ mellett)
Tel.: +36 76 890 870 , +36 76 890 871  

E-mail: kecskemet@cartour.hu
Web:  utazas.cartour.hu

A BALATONTÓL A MALDÍV-
SZIGETEK FEHÉRHOMOKOS  
TENGERPARTJÁIG
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Futball Európa-Bajnokság 2016

Franciaország – Románia Saint-Denis 2016.06.10. 21:00 

Albánia – Svájc Lens 2016.06.11. 15:00

Románia – Svájc Párizs 2016.06.15.  18:00 

Franciaország – Albánia Marseille 2016.06.15. 23:00 

Svájc – Franciaország Lille 2016.06.19. 21:00 

Románia – Albánia Lyon 2016.06.19.  21:00

A CSOPORT

Wales – Szlovákia Bordeaux 2016.06.11. 18:00

Anglia – Oroszország  Marseille 2016.06.11. 21:00 

Oroszország – Szlovákia Lille 2016.06.15. 15:00 

Anglia – Wales Lens 2016.06.16. 15:00 

Szlovákia – Anglia Saint-Étienne  2016.06.20. 21:00 

Oroszország – Wales Toulouse 2016.06.20. 21:00

B CSOPORT

Lengyelország – Észak-Írország Nizza 2016.06.12. 18:00

Németország – Ukrajna Lille  2016.06.12. 21:00

Ukrajna – Észak-Írország Lyon 2016.06.16. 18:00

Németország – Lengyelország Saint-Denis 2016.06.16. 21:00

Észak-Írország – Németország Párizs 2016.06.21. 18:00

Ukrajna – Lengyelország Marseille 2016.06.21. 18:00

C CSOPORT

június 25. 15:00 Saint-Étienne

június 25. 18:00 Párizs

június 25. 21:00 Lens

június 26. 15:00 Lyon

június 26. 18:00 Lille

június 26. 21:00 Toulouse

június 27. 18:00 Saint-Denis

június 27. 21:00 Nizza

Nyolcaddöntők
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Futball Európa-Bajnokság 2016

Törökország – Horvátország Párizs 2016.06.12.  15:00 

Spanyolország – Csehország Toulouse 2016.06.13. 15:00 

Csehország – Horvátország Saint-Étienne 2016.06.17. 19:00 

Spanyolország – Törökország Nizza 2016.06.17. 21:00 

Horvátország – Spanyolország Bordeaux  2016.06.21. 21:00 

Csehország – Törökország Lens 2016.06.21. 21:00

D CSOPORT

Írország – Svédország Saint-Denis 2016.06.13. 18:00 

Belgium – Olaszország  Lyon 2016.06.13. 21:00

Olaszország – Svédország Toulouse 2016.06.17. 15:00

Belgium – Írország Bordeaux 2016.06.18. 15:00 

Svédország – Belgium Nizza 2016.06.22. 21:00 

Olaszország – Írország Lille 2016.06.22. 21:00

E CSOPORT

Ausztria – MAGYARORSZÁG Bordeaux 2016.06.14. 18:00

Portugália – Izland Saint-Étienne 2016.06.14. 21:00

Izland – MAGYARORSZÁG Marseille 2016.06.18. 18:00 

Portugália – Ausztria Párizs 2016.06.18.  21:00 

MAGYARORSZÁG – Portugália Lyon 2016.06.22. 18:00 

Izland – Ausztria Saint-Denis  2016.06.22.  18:00

F CSOPORT

június 30.  21:00  Marseille

július 1.  18:00 Lille

július 2.  21:00  Bordeaux

július 3.  21:00  Saint-Denise

Negyeddöntők

július 6.  21:00  Lyon

július 7:  21:00  Marseille

Elődöntők

július 10.  21:00  Saint-Denise

Döntő
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Kellene egy jó hely! Ismerős mondat ez nekünk, 
ceglédieknek, igaz?  Egy hely, ahová be lehet ülni 
beszélgetni, ismerkedni, zenét hallgatni, szóra-
kozni, szurkolni, mozizni, művelődni, vagy akár 
táncolni a szabad ég alatt a város szívében, sen-
kit sem zavarva. Ahol meg lehet inni egy jó kávét, 
vagy teát. Ahol mindig hideg a sör, és nem kihívás 
egy pohár finom bor. Bizony, kellene egy ilyen hely. 
Nos, a hír igaz, idén nyáron lesz egy ilyen hely.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszti Klub udvarán egy olyan kö-
zösségi tér kerül kialakításra, amely funkciójában és stílusában is az or-
szág számos más városában népszerű romkocsmák hangulatát idézi. A 
város szívében megbújó kerthelyiség múltidéző hangulatban, modern és 
váratlan kiegészítő elemekkel tarkítva lesz kerek és egész. 

A hely stílusa, hangulata mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a 
különféle programsorozatok megszervezésére. A Tiszti Klub program-

tervét úgy állítják össze, hogy azzal a lehető legszélesebb réteget tudják 
megcélozni fiataloktól az idősebbekig. A színpaddal, kivetítőkkel, hango-
sítással, megvilágítással felszerelt, közel 400 fő befogadására képes hely 
önmagában is rengeteg programlehetőséget kínál. Az élőkoncertek és 
különféle zenei programok mellett kiállítások, színházi előadások, filmve-
títések éppúgy szerepelnek a tervek között, ahogy feltörekvő művészek 
előadásai, kézműves gyártókat támogató vásárok, divatbemutató, csocsó 
verseny, sport- vagy gyerekprogramok. Kiemelt program lesz nyáron a 
labdarúgó EB, valamint az olimpia, amit nagyképernyős kivetítőn közve-
títenek majd a szurkoló közönség számára.

A csupán nyár végéig nyitva tartó Tiszti Klub a remények szerint egy 
olyan népszerű közösségi tér lesz a város szívében, ahová sokan és szí-
vesen térnek majd be, akár csak egy kávéra, frissítőre, vagy egy tartalmas 
nyáresti szórakozásra. A Tiszti Klub közösségi romkocsma 2016. júni-
us 10-től augusztus 31-ig várja vendégeit. Kövesd az eseményeket és a 
programokat a közösségi oldalon: facebook.com/tisztiklubcegled

Polimédia Reklámstúdió, InfoLine: 00 36 70 639 2800

VALAMI ÚJ VESZI KEZDETÉT 
CEGLÉDEN

Kedves Gyerekek!
A kalózok elvesztették dolgaikat, segíts nekik megtalálni a megfelelő tár-
gyat, ha sikerrel jártál küldd el szerkesztőségünkbe a megoldást, hogy 
mindenki megkaphassa a saját tárgyát, cserébe ők is sorolást tartanak, 
melyen megnyerhetitek a tőserdei Tősfürdő családi belépőjét!
Beküldési határidő: 2016.07.14.
Címünk: Családinfó Szerkesztősége 2700 Cegléd, Múzeum utca 3.
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A JÓ GRILLHÚS TITKA

A nyár a kerti sütés ideje. Mindenki 
szereti a szabadban készült ételeket. 

De mitől jó egy grillhús?

Grillezés előtt fontos tisztázni, hogy mindig friss húsokat 
használjunk, a nagyobbokat kipróbálhatjuk szalonnával, fél-
be vágott vöröshagymával beborítani. Érdemes szaftosabb hú-
sokat grillezni (pl. tarja), mert a túl sovány húsok (pl. karaj) 
könnyen kiszáradhatnak. A szeletelt húsokat célszerű a pá-
colás előtt egy kicsit kiklopfolni, majd a sütés előtt alufóliába 
csomagolni (legalább kétszer, hogy a forgatás közbeni sérülés 
miatt ne csurogjon el a húslé), így jól megpárolódik, emellett 
szaftos is marad. Természetesen rácson is süthetjük, de ak-
kor érdemes acélrácson, hogy a hús ne ragadjon hozzá. Alap-
szabály grillezés estén, hogy a grillezni kívánt húsokat leg-
alább 12 órával a sütés előtt pácoljuk be. Manapság sokfé-
le pácsót kaphatunk az üzeletekben, de magunk is könnyen 
elkészíthetjük saját pácunkat, attól függően milyen ízhatást 
szeretnénk elérni a végén. Alapvetően fontos, hogy a páco-
lás folyamán jócskán locsoljuk meg a húsokat olajjal, ha lehet 
olívával. Egyszerű pác lehet a következő: bors, mustár, őrölt 
köménymag, fokhagyma, száraz fehérbor vagy citromlé, csi-
petnyi chilipor. Sót közvetlen csak a sütés előtt használjunk, 
mert a húst megkeményíti. Ha az indiai fűszerek kedveljük 
használjunk curry-t, garam masala fűszerkeveréket. Abban 
az esetben, ha az olasz konyha áll közelebb hozzánk, akkor 
használjunk bazsalikomot, oregánot. Számos variációt kipró-
bálhatunk. A húsok mellett kipróbálhatunk zöldségeket, me-
lyeket hasonlóan pácoljunk be, mint a húsokat.

Ha már a sütés folyamatánál tartunk, tudnunk kell, hogy a 
faszenet legalább 30-40 percig hagyjuk „égni”, legyen fehé-
res a parázsa. Így elkerülhetjük a kellemetlen túl füstös ízt, 
illete a grillsütőnk megfelelően átmelegszik. A sütési folya-
mat általában 20-30 perc, persze ez függ a hústól, marhahús 
esetén számoljunk több időt, mert az nehezebb készül el. A 
fontos az, hogy ne szivárogjon már véres lé a húsból. Grille-
zett húsok mellé kínáljunk friss, szezonális salátát, melynek 
öntét mi magunk is megálmodhatjuk!

Széchenyi úti Hentesárú Üzlet

A FAGYIT MINDENKI 
SZERETI

A forró nyári napokon kellemes fel-
üdülést nyújthat a hideg fagylalt. A 
fagylaltot általában mindenki sze-

reti - van, aki a hagyományos íze-
ket, van, aki az újdonságokat. A gyere-

kek általában szín alapján választanak, 
ezért kezükben gyakran látható a színes 
mályvacukorral meghintett kék rágógu-
mi fagylalt, vagy a gumimaci, míg a fel-
nőtteknél inkább a megszokott ízek do-
minálnak, de általában mindenki öröm-
mel kóstolja az újdonságokat is.

Manapság nagyon sokféle ízű és minőségű fagylalt kapha-
tó. Sokat  lehet hallani a jó fagylaltról, illetve arról, hogy mi 
is kell ahhoz, hogy egy fagylalt jó legyen. Abban minden hoz-
záértő megegyezik, hogy egy fagylalt akkor jó, ha jó az alap-
anyag. Ma már könnyedén beszerezhető a minőségi, min-
den igénynek megfelelő alapanyag és sok finom gyümölcs is 
egész évben elérhető. Ha tiszta, minőségi hozzávalókból ké-
szül, az nagyon sokat javít a fagylalt állagán és ízén. 

Mi, a Kispipa Kft. Mester fagylaltozójában, évtizedek tapasz-
talatára építve, vásárlóink elvárásainak megfelelően, a leg-
újabb, kornak megfelelő, de mégis tradicionális alapanyago-
kat használjuk. Fagylaltjaink között, a klasszikus alapízek 
mellett, mint a csoki, vanília és puncs, megtalálhatóak olyan 
idényjellegű különlegességek is, mint a piszke, a bodzavirág, 
a meggy, és a sárgadinnye fagylaltok, további különlegesség-
ként említenénk még a diplomata csokoládé illetve a karibi 
álom – mangós, csokoládés kókusz fagylaltot.

Szeretettel várjuk minden kedves régi és új vendégünket 
Nagykőrösön, a Kecskeméti út és Petőfi utca sarkán, a Kispi-
pa melletti Mester fagylaltozóban.

Muraközy Edina, Mester fagylaltozó,
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Szóban forgó ételünk könnyed, mégis laktató. Eme finom fogás ízvilága 
abban a pillanatban elragad minket, ahogy a legelső falat szinte észrevét-
lenül elolvad a szánkban. A parmezánnal körbeölelt jércemell és a pa-
radicsomszószos penne tészta - természetesen kellő módon elkészítve 
- olyan ízharmóniát alkot, mely garantáltan magával ragadja a vendéget, 
aki újra részese akar lenni az élménynek. De ha már az elkészítésnél já-
runk, azt hiszem ehhez elengedhetetlen egy jó recept, melyet továbbra is 
séfünk, Nagy József mutat be Önöknek: 

Hozzávalók 2 főre:
 • 2 db jércemell (kb. 2x20 dkg) vagy csirkemell 
 • 10 dkg őrölt parmezán
 • 1 db tojás
 • 20 dkg penne tészta
 • 1 dl tejszín
 • 25 dkg hámozott paradicsom
 • 2 dl olívaolaj
 • 2 gerezd fokhagyma
 • provanszi fűszerkeverék ízlés szerint
 • só ízlés szerint

Elkészítési idő: 40-45 perc
Elkészítés: A csirkemelleket felszeleteljük, majd sózzuk. A tojást felverjük 
a parmezánnal, illetve a tejszínnel, majd állni hagyjuk 5-10 percet, hogy 
besűrűsödjön. Ezután belemártjuk a csirkemell szeleteket és forró serpe-
nyőben, olívaolajon szépen lassan márványosra sütjük mindkét oldalát.
A paradicsommártáshoz: olívaolajon megfuttatjuk a két gerezd zúzott 
fokhagymát, majd ráöntjük a hámozott paradicsomot. Ezután ízesít-
jük egy csipet sóval, fűszerezzük provanszi fűszerkeverékkel és 25-30 
percig kis lángon főzzük. Ha besűrűsödött, akkor átpaszírozzuk vagy 
botmixerrel pürésítjük. Beleforgatjuk a kifőtt penne tésztát, majd a csir-
kemell szeletekkel tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk hozzá:  
Nagy József konyhafőnök és a Fehér Akác Csárda

Reméljük, hogy ismét egy hasznos recepttel szolgálhattunk Önöknek! Ne 
feledjék, hogy a Fehér Akác Csárda Lajosmizsén sok szeretettel várja Önö-
ket továbbra is, amennyiben szeretnék, hogy szakácsaink és felszolgálóink 
vegyék le a főzés és a mosogatás terhét az Önök válláról, gondtalan falato-
zás élményét nyújtva. Tartsanak velünk a következő alkalommal is, mikor 
egy ínycsiklandozó desszert receptjével ajándékozzuk meg Önöket! 

Kedves Olvasóink!

Előző cikkünk végén - melyben egy pú-
pos rántottás salátaleves készítésének 
praktikáit mutattuk be - tettünk Önök-
nek egy ígéretet. Ezen ígéretet betartva 
a korábban felsorolt finom ételek egyi-
kével ismerkedünk most meg, melyet – 
nem mellékesen – a Fehér Akác Csárda 
étlapjáról bármikor rendelhetnek, meg-
kóstolhatnak. 

JÉRCEMELL PARMEZÁN KÖNTÖSBEN, 
PROVANSZI PARADICSOMOS PENNÉVEL
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Az Olivolá Gelateria Italiana egy nyugodt kis sziget Kecskeméten, a 
nyüzsgő Rákóczi úti forgatagban. Egy hely, ahol mindig ragyog a Nap, és 
ettől ragyogó a nap! Azt szeretnénk, ha a hozzánk betérő vendégek úgy 
éreznék magukat, mint egy itáliai kisvárosban. 

Egy tradicionális olasz kávé elfogyasztása közben ráhangolódni a napra, 
nézelődni, beszélgetni, feltöltődni energiával... Szeretnénk, ha minél töb-
ben megtapasztalnák, hogy ez nem csak egy fagyizó. Egy igazi mediter-
rán gelateria. Egy életérzés!

Az igazi fagylaltot Procopio dei Coltelli, a szicíliai cukrász-pék találta ki 
az 1600-as évek közepén. Úgy mondják, kövér volt, s a forróságban liter-
szám vedelte a limonádét. Történt egyszer, hogy túl sok salétromos sót 
dobott a vízbe, a limonádé pedig megfagyott. A mellékállásban amatőr 
bűvészként tevékenykedő mester gyorsan felvette attrakciói közé a „szi-
lárd vizet”. Mindenkit elbűvölt vele. Olyannyira, hogy árusítani kezdte. 
Ez volt a sorbet őse. 

Vagy mégse? Mások szerint két firenzei mesternek, Buontalentinek és 
Ruggerinek köszönhetjük ezt a mennyei finomságot, mely mindig tik-
kasztó hőségben boldog mosolyt csal az arcunkra. Mindegy is, melyikük 
volt, ha nincs Italo Marchini, aki megalkotta a hordozható tölcsért,  

és Otello Cattabriga, aki üzembe helyezte az első motoros fagylaltgépet, 
az ókori Róma ezen izgalmas találmánya valószínűleg nem indult volna 
világhódító útjára.  És akkor lehet, hogy nem lenne az Olivolá Gelateria 
Italiana sem. De van! Hála az ősöknek, Itália gyümölcseinek ízét, illatát, 
zamatát, a lágy szellő simogatását, a tenger morajlását, a Nap örök ragyo-
gását adjuk vendégeinknek tölcséreinkben, kelyheinkben.

Fagylaltjaink nem tartalmaznak  
mesterséges színezéket, aromákat  
és ízfokozókat! Glutén- és  
tojásmentesek (kivéve a csokis  
keksz, karamell) és minden  
gyümölcsös fagyink  
laktózmentes! 

Hogy mitől van az, hogy  
amikor megérinti a nyel- 
vét, úgy érzi, mintha a  
tenger hűs hullámai  
simogatnák lágyan a bőrét?  
Eláruljuk a titkot: kell hozzá  
Mattia tudása, tapasztalata, és  
az ő csúcs szuper fagyigépe, az 
eredeti olasz (válogatott és minőségi  
alapanyagok), eredeti olasz receptek,  
no meg mindannyiunk szíve-lelke! 

Olivolá Gelateria Italiana

OLIVOLÁ GELATERIA ITALIANA 
- Hűs szellő a magyar nyárban

A Rákóczi úton található gelateria a kecskemé-
ti Olivolá Locale Italiano mellett kínálja az édes 
élet pillanatait. Nem véletlenül ott. Ugyanis a 
fagyizó az étterem kistestvére, egyébként is szé-
les kínálatának megszínesítője. Fagylaltok, ká-
vék készülnek itt kiváló minőségű és mindig friss 
olasz alapanyagokból. 
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