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A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Kedves Olvasóink!
Ismét eltelt egy évszak, itt az ősz, itt az iskolakezdés, és természetesen itt a 
Családinfó magazin is. A nyáron mi már azon dolgoztunk, hogy friss számunkba ösz-
szegyűjtsük Önöknek az évszakhoz kapcsolódó hasznos információkat, illetve hogy 
megkönnyítsük az iskolakezdést.

Őszi számunkban megismerkednek a hűtő-fűtő klímákkal, melyek rendkívül gaz-
daságosak. Megtudhatjuk, hogy mesélni miért jó és érdemes a gyermekeknek. 
Bemutakozik a nyáron megnyílt Kőrös Art Mozi. Gyermekorvosunk segítségével be-
tekintést kaphatunk a gyermekbetegségekbe, illetve hasznos információkat olvasha-
tunk a mai gyerkőcökről, hiszen a világ változik, így ők is.

Olvassák és forgassák magazinunkat minél nagyobb érdeklődéssel, reméljük sok 
hasznos tanácsot olvasnak benne! Mire következő számunk megjelenik addigra már 
teljesen téli hangulatba öltözik a város és lelkünk. Addigra már Karácsonyra készülő-
dünk, de akkor sem maradhat el Családinfó magazinunk, melyben az ünnepekre ta-
lálnak majd hasznos tanácsokat. 

Ezúton szeretnénk a legkisebbeknek és nagyobbaknak sikeres évkezdést kívánni! Re-
méljük ebben az évben is sikerül minél több ismeretet megszerezniük, illetve kívánjuk, 
hogy a tanulás minél élménytelibb legyen! Mire legközelebb találkozunk, addigra lehet 
már leesik az első hó, de Karácsony előtt keressék a Családinfó ünnepi kiadását!

a szerkesztőség nevében:
Zakar László felelős szerkesztő 
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Nagykőrös Város Önkormányzata 2015. december 
22-én nyert támogatást az Emberi Erőforrás Minisz-
tériumtól art mozihálózat digitális fejlesztésére. 

Az ide vágó EMMI rendelet kimondja, hogy vidéki mozik esetében leg-
alább 50%-ban art besorolású, magyar részvételű, nemzeti filmvagyonba 
tartozó, filmfesztiváldíjas illetve a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézettől kölcsönzött filmeket kell vetítenie a pályázaton nyert mo-
ziknak. Erre alapozva 2016. július elsejétől elindult a Nagykőrösi Arany Já-
nos Kulturális Központ dísztermében a Kőrös Art Mozi, amely art beso-
rolású filmek mellett hollywoodi produkciókat és egész estés mesefilme-
ket is vetít. Igyekszünk megszervezni premier, sőt premier előtti vetíté-
seket is. Az 50 férőhelyes mozit, igény esetén 70 fősre is ki tudjuk bőví-
teni, a nézőket pedig kényelmes fotelekben várjuk az előadásokra. Mivel 
a filmintézettel remek kapcsolatot ápolunk, igény esetén olyan filmeket is 
be tudunk szerezni, amelyet a közönség kér tőlünk. A felmerülő igénye-
ket a mozi@korosikultura.hu e-mail címre lehet elküldeni, és mi igyek-
szünk teljesíteni a kívánságokat. 

A filmvetítések általában péntek, szombat, vasárnap vannak, 16.00, 18.00, 
20.00 órai kezdésekkel, nagykőrösi szabadtéri rendezvények esetén pedig 
hétfőn és kedden. Iskoláknak, óvodáknak, csoportos kedvezményes je-

gyet biztosítunk 400 forintos áron, a teljes áru jegyeink 890 forintért, diák 
és nyugdíjas jegyeinket pedig 700 forint értékben árusítjuk. 

Természetesen lehetőség van az online jegyfoglalásra is, amit az artmozi.
korosikultura.hu honlapon és a facebook.com/korosartmozi oldalon egy kat-
tintással el lehet intézni. Egy órával a vetítés előtt megnyitjuk a pénztárat, a 
lefoglalt jegyeket pedig az előadás megkezdése előtt 20 perccel át kell venni. 

A nagykőrösi Arany Mozi bezárása óta a helyiek kénytelenek voltak Kecs-
kemétre illetve Ceglédre átjárni. Ezért mi most a legújabb technikával fel-
szerelt moziteremmel várunk mindenkit:
 •  AV Stumpfl Magnum motoros vászon, 16:9-es képarányhoz, 525x295 

cm méretben
 • BARCO DP2K-6E vetítő
 • Dolby CP750 hangprocesszor a tökéletes dolby surround hangzás
 • K.C.S. digitális mozi 5.1 hangrendszer
 • UltraHD 4K felbontás

Emellett az előtérben többféle ízű és kiszerelésű popcorn, jéghideg do-
bozos üdítők többfajta választékban, csokoládék, nassolni valók és olasz 
kávé vár minden kedves mozirajongót.

László Ditta, Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgató

ÚJRA MOZIZHAT A  
NAGYKŐRÖSI KÖZÖNSÉG
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Az első évfolyam megkezdése nem egyszerű. Vannak 
gyerekek, akik nagy érdeklődéssel várják a becsön-
getést, és olyanok is, akiket noszogatni kell. Nekik 
jó hangolódást jelenthet az első hónapban olyan 
mesék felolvasása, amiben a főszereplők ugyan-
olyan eseményeken mennek keresztül, mint ők.

Bajzáth Mária a világ minden tájáról válogatott népmeséket az 
Így megyek az iskolába című könyvéhez, ami 6-8 éveseknek aján-
lott. A könyv a Népmesekincstár 3. kötete és annak mesepedagógi-
ai módszerét az írónő dolgozta ki, aki így nyilatkozik erről a kötet-
ről: „Olyan meséket válogattam ebbe a gyűjteménybe a világ min-

den tájáról, amelyek segítenek átlépni a gye-
rekeknek egy új életszakaszba… Mesehallga-
tás közben a gyerek tét nélkül tapasztalhatja 
meg a jó és rossz utak különbözőségét, kika-
caghatja félelmeit, belebújhat bárki és bármi 
bőrébe. Miközben rengeteg információt sze-
rez a világról, a népmese - nélkülözve az ok-
tató szándékot - az érzelmeire hat, és évezre-
dek tapasztalatát, tudását, örök emberi érté-
keket közvetít számára.”

Finy Petra Iskolások kézikönyve című műve egy humoros, köny-
nyed útmutató az iskolához az újdonsült elsősöknek. Az írónő mint 

anya, saját tapasztalataiból merített. Szíve 
szerint beült volna kislánya mellé az iskola-
padba, hogy segítsen neki az első időszak-
ban, de mivel ezt nem tehette meg,  megírta 
a kézikönyvet erről a különleges élethelyzet-
ről. A mű humorát Pásztohy Panka színes, vi-
dám illusztrációi is fokozzák. A szöveg és az 
illusztráció kettőse bemutatja az iskolát, de 
emellett játékosan, viccesen segít a gyerme-
kekben kialakult félelmek feloldásában is.

Vágsélei Csilla

MESÉVEL HANGOLÓDNI A SULIRA
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Tizennégy éve a gyermek-
könyvtár vezetője, szenvedélye 
a könyvtár, bár nem erre a pá-
lyára készült, itt találta meg 
a valódi „szakmáját”. Az ál-
tala vezetett intézményben 
nemcsak könyveket,  
hanem csodát is találunk, a 
varázslatot a benne dolgozók 
teremtik meg. A mesék fon-
tosságát és szerepét próbál-
ják a szülők felé közvetítet-
ni, hiszen a mese csodát te-
remt és segítségével legyőz-
hetjük életünk „sárkányait”. 
Némedi Tivadarné Erzsike né-
nivel beszélgettünk, progra-
mokról, gyerekekről, mesékről, 
és varázslatról, amit a könyv-
tár adhat...

„A 
mese ta-

nít, szórakoztat 
és segít legyőzni 

mindennapi 
életünk sárká-

nyait.” 

Mióta vezeti a gyermekkönyvtárat? Mindig is könyvtárban szeretett  
volna dolgozni?

14 éve vagyok a gyermekkönyvtár-vezetője. Nem tudatosan készül-
tem a könyvtárosi pályára. A kisgyermekek mindig is közel álltak hoz-
zám, szerettem volna velük foglalkozni. Sajnos az ének tudásom nem fe-
lelt meg az elvárásoknak, így meg sem próbáltam az ének-zene alkalmas-
sági vizsgát a tanítóképző felvételijéhez. Eredetileg Újszilvásról szárma-
zom. Amikor elkezdtem dolgozni akkor keresett meg a művelődési ház 
vezetője, hogy félállásban ott, félállásban a könyvtárban dolgozhatnék. 
Örültem a lehetőségnek, majd néhány év múlva Tápiószelére költöztünk 
a férjemmel, ahol szintén könyvtárosként tevékenykedtem. 1998–től dol-
gozom a ceglédi gyermekkönyvtárban . Nem bántam meg, hogy így ala-
kult az életem. Szeretek itt lenni.

Ha jól tudom, sok foglalkozással várják a gyerekeket, csoportosan is.  
Mi ezzel a cél?

Évek óta tudatosan törekszünk egy építkező mukára, hogy valameny-
nyi korosztály számára kínáljunk programokat. Az a véleményem – az 
ország bármely pontján járunk is –, hogy a gyermekkönyvtár egy olyan 
hely kell hogy legyen, ahol valami varázslat várja a gyerekeket, valami él-
ményt nyújtó találkozás lehetősége. Mi is igyekszünk folyamatosan meg-
újulni, bővíteni szolgáltatásainkat. Törekszünk arra, hogy a lehető legko-
rábban elhozzák a szülők gyermekeiket, akár már babakorban. Így szüle-
tett meg az ötlet a babajátszó foglalkozások tartására. Itt a babák, tipegők 
megismerkedhetnek az ölbéli játékok, mondókák, énekes játékok világá-
val. Akik rendszeresen részt vesznek ezeken a foglalkozásokon, azok 
számára természetessé válik a könyvtár közege, nem lesz nekik idegen 
ez a környezet. De nemcsak a kicsikre gondoltunk, a szülőknek alakítot-

tuk ki a szülők könyvespolcát. Olyan könyveket helyeztünk ki, melyek se-
gítséget nyújthatnak a gyermeknevelésben, válaszokat adhatnak kérdése-
ikre. Természetesen ezeket ki is kölcsönözhetik. Fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermekek minél több minőségi időt töltsenek nálunk, együtt édesanyjuk-
kal, édesapjukkal, vagy a nagyszülővel. Ha jól érzik magukat, a közös él-
mény is segíti, hogy szívesen jönnek vissza és akár már kisgyermekkor-
ban kialakulhat a rendszeres könyvtárlátogatás igénye. 

Természetesen nemcsak a babákat várják, hanem a nagyobbakat is, nekik 
is készülnek meglehetősén széles körű programkínálattal.

Igen, ez így van. Az óvodai csoportok és iskolai osztályok rendsze-
resen látogatják a könyvtárat, könyvtárhasználati órákon, tematikus fog-
lalkozásokon vesznek részt, ahol hangsúlyos a játékos ismeretszerzés, a 
mese, a mesemondás, a gyermekirodalom élményközpontú közvetítése. 
Hiszem, hogy ha barátságos légkör várja őket, jól érzik magukat, élményt 
jelentett a nálunk töltött idő, akkor egyénileg, illetve szüleikkel is vissza-
jönnek és remélhetőleg rendszeres látogatóink lesznek.

Köszönjük a pedagógusoknak, akik igyekeznek alkalmat, lehetőséget 
találni, hogy elhozzák a gyermekeket a könyvtárba. A csoportok szá-
mára tartott foglalkozásokkal együtt a tavalyi évben közel 360 rendez-
vényünk volt. Az óvodás korosztály számára indítottuk az Óvodások 
Hete programsorozatot, amelyet már néhány éve októberben tartunk. 
Játékos könyvtárbemutatóval, bábműsorral várjuk a város nagycsopor-
tosait és természetesen sok-sok a korosztályuknak szóló képeskönyv-
vel. Népszerűek a Családi hétvégék, amelyeket a hónap utolsó hétvégé-
jén, szombat déletőtt tartunk. Ezekre az alkalmakra a kollégák bábelő-
adással készülnek, utána kézműves foglalkozás a program, a könyvek 
és a játékok mellett. 

A GYERMEKKÖNYVTÁR,  
AHOL CSODA ÉS VARÁZSLAT TEREM
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A foglalkozásokon kívül mi az, amivel még be tudják vonzani a gyere-
ke? Hiszen – az én legnagyobb sajnálatomra is – azt mondják a könyvek 
ideje lejáróban van. Ön is így gondolja, valóban eltelik a könyvek 
felett az idő, nincs már rájuk akkora igény?

Ezzel nem teljesen tudok egyetérteni. Gyermekkönyvtárunk az egyik 
legnagyobb olvasói létszámmal rendelkezik Pest megyében, de országos 
szinten is jól állunk. Ennek ellenére valóban a PISA-tesztek szövegértésé-
re vonatkozó eredmények tekintetében nem jók az eredményeink nem-
zetközi összehasonlításban. Mindenképp érdemes szétválasztani a szép-
irodalom, azaz az élményszerű olvasást, az ismeretszerzésre törekvő ol-
vasástól. Az utóbbi, ha nem is növekszik, de legalább lassabban csökken. 
A gyakorlatban is tapasztaljuk, hogy azok a gyermekek, akik még nem 
szerették meg az olvasást, szívesen veszik kezükbe a színes képekkel, il-
lusztrációkkal tarkított ismeretterjesztő könyveket. 

Nyilvánvalóan ennél a kérdéskörnél nem szabad megfeledkezni a 
mesék szerepéről, hiszen ez alapozza meg az olvasás szeretetét, ebben 
pedig a szülőknek is óriási szerepe van. A magunk eszközeivel és lehe-
tőségeivel mi is igyekszünk sok mesét közvetíteni pl. posztómese, papír-
színház, báb, meseolvasás, mesemondás formájában.

Mivel próbáljuk elérni, hogy jöjjenek a könyvtárba? Bízom benne, 
hogy könyvtárlátogatóink is úgy tapasztalják, hogy gazdag könyvkíná-
lattal várjuk őket, és a könyvek mellett sok rendezvénnyel. Néhányat ki-
emelnék, pl. áprilisban városi versmondó versenyt, decemberben Mese- 
és Prózamondó versenyt szervezünk, kiemelt esemény a Népmese Nap-
ja és számos programmal kapcsolódunk az országos könyvtári rendezvé-
nyekhez (Internet Fiesta, Ünnepi könyvhét, Országos Könyvtári Napok).
A könyves környezetben szervezett programok után mindig van lehető-
ség a könyvtár egyéni használatára, beiratkozásra, kölcsönzésre. Mind-
emellett nagyon kreatív és lelkes munkatársakkal dolgozhatok együtt, 
akiknek mindig van új és érdekes ötlete, amelyekkel tartalmasabbá tehet-
jük a könyvtárban töltött időt.

Magamról tudom, hogy én is Harry Potter lázban nőttem fel, ez a könyv 
szoktatott rá az olvasásra, manapság is vannak ilyen művek?

Minden korszaknak megvannak a saját „slágerkönyvei”.  Koráb-
ban az indián, pöttyös és csíkos könyvek világát éltük, aztán jött a Harry 
Potter, ami még most sem veszített népszerűségéből, de manapság nagy 
sikernek örvend pl. Leiner Laura: A Szent Johanna gimi . Ez már egy 
sokkal 21. századibb mű, olyan „pörgéssel” van teli, amit a gyerekek nap 
mint nap megélnek. A kiadók is egyre inkább arra törekednek, hogy 
az életkori sajátosságoknak megfelelő sorozatokat adjanak ki. Először a 
nagybetűs könyvek kerülnek előtérbe sok-sok képpel. Természetesen 
fontos lenne, hogy a szülők rendszeresen meséljenek és mint a filmek 
esetében is, együtt éljék meg a történeteket, ha a gyermek nem ért vala-
mit megkérdezhesse. A mese nélkülözhetetlen része életünknek, ezzel in-
dul az olvasóvá nevelés, Komáromi Gabriella gyermekirodalom-kutató 
gondolata: „A mese őrzi a csodát.”. Nekem ez személyes kedvenc idéze-
tem, hiszen magában foglal mindent, hogy miért fontos a mese. A mese 
tanít, szórakoztat és segít legyőzni mindennapi életünk “sárkányait”. 

Második éve van egy olvasás népszerűsítő játékuk. Mesélne egy picit er-
ről a kezdeményezésről?

Három korcsoport számára választottunk ki könyveket, ezekhez ké-
szítettünk rövid, játékos feladatlapokat. Akik részt vesznek a játékban, 
kapnak egy Pontgyűjtő albumot. A választott könyvek olvasása után kitöl-
tött feladatlapok helyes megoldását egy baglyos bélyegzővel jutalmazzuk.
Nagyon jó megtapasztalni, amikor a gyerekek örülnek, hogy szereztek 
egy újabb „baglyot” az albumba, és remélhetőleg egy könyvélményt is. Ez 
is egy módja lehet a pozitív megerősítésnek, és az olvasásra szoktatás-
nak. Ezt az olvasásnépszerűsítő játékot a szünidőben szerveztük, hogy a 
sok nyári élmény mellett egy kicsit jusson idő az olvasásra is.

Török Petra
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A gyermek egészségéhez többek között a gyerek lelkének 
ápolásán keresztül vezet az út. Dr. Kiss Katalin, kecske-
méti házi gyermekorvos a szakmában eltöltött 31 év alatt 
ezt is mindig szem előtt tartotta. Vele beszélgettünk a mai 
gyermekekről, őszi betegségekről és azok megelőzéséről.

A GYERMEK ÁPOLÁSA 
SOK-SOK SZERETETTEL

•  31 év alatt sok minden változott? Mit tapasztalt, másként kell állni a 
mai gyermekekhez?

Azt látom, hogy frusztráltabbak, zizegősebbek a mai gyerekek. Sok in-
ger éri őket és ezért nyugtalanok. Nagyon sok a lelki problémával küzdő 
gyerek, akik ebből fakadóan testi tüneteket produkálnak. Ezeket nevez-
zük pszichoszomatikus betegségeknek. A tünetek mindig megfoghatat-
lanok, mint a hasfájás, hányinger, gyengeség, szédülés. Van amikor rög-
tön rájövök, hogy lelki eredetű a baj, de időnként többedszer kell megje-
lenni a gyermeknek ahhoz, hogy a fizikálisan nem látható tünetek mö-
gött meglássam a lelki eredetet. Akkor általában rákérdezek a családi hát-
térre. Ha megnyílnak a szülők, akkor ki lehet deríteni az okokat. A szü-
lők is változtak, a gyerekeket jobban szabadjára engedik és a kis csecse-
mőjüktől sokszor a házimunkát sem tudják elvégezni. Meg kell tanulni 
beosztani az időt és a gyereknek is meg kell tanulnia egyedül is játszani. 
Persze úgy, hogy éreztetjük a közelségünket például: beszélünk hozzá a 
másik helyiségből és énekelünk neki. A gyermeknek rengeteg figyelem-
re, a szülőnek türelemre van szüksége gyermekének neveléséhez. Muszáj 
korlátokat szabni a gyermek nevelése kapcsán, a gyermekkel tudatni kell, 
hogy mit szabad és mit nem.

• Ősszel megszaporodnak a kis páciensek? Vannak gyakori betegségek?
Igen, az ősz beköszöntével, októbertől kezdődik a nagyobb forgalom, ami 
eltart április közepéig. Az influenza január végén kezdődik, ami nagyon 
kemény hat hetet jelent számunkra. A zárt közösségbe kerüléskor meg-
indul a légúti megbetegedések időszaka, a nátha, láz, torokfájás. A há-

nyás-hasmenés, pedig egész évben jelen van. A közösségben gyorsan ter-
jed a betegség, egymásra köhögnek, a közös tárgyakat szájba veszik.

• Tud adni tanácsot a megelőzésre?
Érdemes fertőtlenítő szappannal gyakran kezet mosni, sokat szellőztetni, 
rétegesen öltöztetni. Sok időt kell szabad levegőn tölteni. Nem lehet „vit-
rinbe” zárni a gyerekeket, ki kell vinni őket a levegőre és ez által ellenál-
lóbb lesz a szervezetük is. Az immunerősítésben elengedhetetlen a sport 
is. Ma a gyerekek könnyebben leülnek a tv, számítógép elé. Észrevet-
tem a körzetemben, hogy azok a gyerekek, akik legalább hetente kétszer 
sportolnak, sokkal ritkábban betegek. Másik fontos pillér az étkezés. Le-
hetőleg sok idénygyümölcsöt, zöldséget egyenek. Így természetes formá-
ban bevihetik a szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat. Folyadék bevi-
telben én mindig vízpárti voltam. Próbálom a gyermekeket a vízre szok-
tatni, akkor is, ha eleinte nehéz. Teában vannak olyan anyagok, amik el-
színezik a fogat és a cukor rárakódása a fogra folyamatos rongálást vé-
gez. A sóklinikákról nagyon jó a véleményem. A légutakba bejutó, szá-
raz, porlasztott orvosi-só feloldja és eltávolítja a lerakódásokat, baktériu-
mokat. Fontos tudni, hogy először erősödhetnek a tünetek, mert kijönnek 
a mélyen lent lévő váladékok. Amint ezen túl van a gyerek, hosszú ide-
ig tünetmentesség várható. Nagyon jók a tapasztalataink ezzel kapcsolat-
ban. Évente 2x20 alkalom segít, hogy a gyermek ritkábban legyen beteg. 
A megelőzésre oda kell figyelni. A sok szeretet, a gyermek lelkének ápo-
lása nagyon fontos. Ha a gyermek lelke rendben van sokkal ellenállóbb a 
betegségekkel szemben.

8.     Családinfó Magazin | 2016. szeptember



AZ ARCÜREGGYULLADÁS  
FÁJDALOMMENTES KEZELÉSE 

A kecskeméti INDISO Sóklinikát kér-
deztük tevékenységéről, a fájdalommen-
tes „orrmosás”-ról.

• Hogyan történik az „orrmosás”? Első tíz percben beülünk 
az INDISO száraz sóterápiás kezelő helyiségbe, a levegőbe ju-
tatott sok só segítségével fellazul a patológiai váladék az arc-
üregünkben. A kellemes „sózás” után a páciens hanyatt fek-
szik, kissé hátralógatott fejjel. Az egyik orrnyíláson néhány 
milliliter folyadékot adagolunk az orrüregbe, amelyet a mellék-
üregből ürülő váladékkal együtt a másik orrnyíláson keresz-
tül visszaszívunk. Az orrnyílások cserélgetésével ezt az öblö-
getést 5-20 percen keresztül végezzük. Ez hasonlít az ottho-
ni orrszi-porszihoz. Sok szülő ekkor szembesül azzal a tény-
nyel, hogy otthon semmi sem jött a gyerek orrából, nálunk vi-
szont rengeteg. 

• Mikor érdemes az arcüreget kezelni? Garatcsorgás érzése esetén 
(jele a reggeli köhögés, illetve lefekvéskor, vízszintes helyzetben), 
elhúzódó, visszatérő nátha esetén, arc- és homloküreg gyulladáskor, 
ha a gyermekeknél fülfájás, halláscsökkenés jelentkezik, ha savas fo-
lyadék van a dobhártya mögött, ha az orrmandulával gond van. 

• Mennyire fáj a kezelés? Fájdalommentes az átmosás, amely 
felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt alkalmazható, nem 
használunk tűt a kezelés folyamán!

• Milyen betegségek kezelésére jó még ez a terápia? Többek kö-
zött asztma, fulladás, köhögés, nehézlégzés, orrfolyás, megfázás, lég-
úti allergia, légúti nyálkahártya gyulladás, mandulagyulladás, tüdő-
betegség. Orvosok, akik küldenek hozzánk gyógyulni vágyókat: tü-
dőgyógyászok (pl.: dr. Bitay Zsuzsanna), fül-orr-gégészek (pl.: Dr. 
Sántha Beáta), gyerek orvosok (pl.: Dr. Kiss Katalin, dr. Szűcs Mária, 
dr. Pécsi László, dr. Nagy Magdolna, dr. Szász Katalin, dr. Földi Má-
ria...) és gyerek pulmanológusok (pl. dr. Madar Katalin), fogorvosok.

• Hogyan kell bejelentkezni? Sóklinikánk a Kecskemét, Hosz-
szú u. 28. szám alatt 3 tágas, extra kényelmes sószobával és a 
földszinten „orrmosással” várja a gyógyulni vágyókat. 

Indiso Sóklinika 06-30/542 14 18, 06-76/320-631, www.indiso.hu 
www.facebook.com/Sóterápia Indiso Kecskemét

• Első közösségbe kerüléskor hogyan készüljünk fel a betegségekre?
A felső légúti megbetegedésekre lehet számítani, ezért, ha a gyerek már 
a közösségbe kerülése előtt beteges volt, akkor felkészíthetjük vitaminok-
kal, immunerősítőkkel. Nehéz időszak ez a szülőnek a munkahely miatt, 
ha nincs nagyszülői segítség a gyermek betegsége esetén. Mindenkinek 
érdeke, hogy a gyermek egészséges maradjon. Ha megbetegszik, fontos, 
hogy a szülő időben, már az első tüneteknél kezdje el a kezelést- orrszí-
vás, gargarizálás, tüneti szerek adása, sok folyadék és sok-sok szeretet.

• Mikor forduljunk orvoshoz?
Tartós, három napnál tovább tartó láz esetén, orrváladék színesedésénél, 
ugató köhögésnél, félrenyelésnél, fulladásnál, csillapíthatatlan hányás- has-
menésnél, aluszékonyságnál és amikor nem a szokott módon viselkedik a 
gyermek. Csecsemők esetén kiemelem a magas lázat, elesettséget, sápadt-
ságot, táplálhatatlanságot.

• Felhívná valamire a szülők figyelmét?
Igen. A láz és fájdalomcsillapítás, a gyerek elsődleges ellátása a szülő fel-
adata. Sokszor tapasztalatom, hogy nem adnak a gyereknek láz esetén 
lázcsillapítót és a fájdalmat sem csillapítják, pedig szükség lenne rá. Sze-
retném kiemelni azt is, hogy az antibiotikum csak bakteriális fertőzések 
esetén hat. A szülők persze szeretnek nyomást gyakorolni az orvosra...
Tudjuk, hogy a betegségek 90% -a vírusos eredetű, amire nem hat az an-
tibiotikum, sőt még a gyógyulást is hátráltathatja. Tudom, hogy sokszor 
nem megoldható, de ha tudják, vegyék ki időben közösségből a gyereket 
egy kis náthával is és kezdjék el otthon a tüneti kezelést. Sok esetben az 
orvos, az antibiotikum és a szövődmény is elkerülhető, ha időben kezelik.

• Van üzenete a szülők számára?
Fontos, hogy mutassuk ki gyerekeinknek, hogy mennyire szeretjük. Ve-
gyük ölbe, simogassuk hallgassuk meg, kérdezősködjünk a napja felől. 
Érezze, hogy fontos nekünk. Ha megtehetik a szülők, maradjanak otthon 
óvodás korig a gyerekkel, mert én visszamenőleg tudom, hogy ezek pó-
tolhatatlan évek. Az a három év megalapozza a gyermek jövőjét. A gyere-
kek nagyon gyorsan felnőnek, önálló életet kezdenek, így érdemes a gyer-
mekkor minden szépségét és természetesen nehézségét is megragadni és 
jól megélni. A szoros családi kötelék jó példa lesz majd számára, hogy ő is 
egy egészséges családot tudjon megteremteni. 

Vágsélei Csilla
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Dr. Szabó András nyerte 2016-ban az év magánren-
delője megtisztelő címet, ezt a díjat szavazatok 
alapján ítélik oda, ebben az évben rengeteg szava-
zatot kapott. 20 éve praktizál, számára a betegek 
egészsége a legfontosabb, vannak kedvenc terüle-
tei, de folyamatosan szélesíti ismeretei minden te-
rületen. Az ő gondolatait olvashatjuk, életpályá-
ról, a sikeréről, jövőbeni terveiről.

Immár húsz éve, 1996 óta vagyok bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos, 
a szakvizsgám után azonnal főállású magánorvosként kezdtem el dol-
gozni, először Szolnokon, majd immár 15 éve Cegléd városában is. a Fel-
szegi Gyógyszertár orvosi rendelőjében. Már húsz évvel ezelőtt világos 
volt számomra, hogy a folyamatosan magas szintű szakmai színvona-
lat, kulturált környezetben, empátiával, rövid idejű előjegyzéssel és vára-
kozási idővel elsősorban a magánrendelők képesek biztosítani. Az elsők 
között voltam ezzel annak idején, de semmiképp sem bántam meg, hogy 
ezt az utat választottam. Nagy segítségemre van a mindennapi munká-
ban az asszisztensnőm, Éva, akivel 2008 óta dolgozom. Szakmailag na-
gyon magasan képzett, ráadásul szinte a gondolataimat is ismeri.

Nagyon odafigyelek rá, hogy kulturált környezetet biztosítsak a hoz-
zám érkező pácienseknek, s inkább egy órával korábban kezdem el a 
rendelést, csak hogy minél kevesebbet kelljen várakozniuk a betegek-
nek. A korrekt bőrgyógyászati kezelés alapja a pontos diagnózis, ezért 
nagyon odafigyelek rá, hogy a lehető legmodernebb diagnosztikai esz-
közöket használjam. Egy videodermatoszkóp például igen komoly be-
fektetésnek számít, de sokkal biztonságosabbá teszi a diagnózist. Emel-
lett fontosnak tartom az állandó szakmai képzéseket. Ennek köszönhe-
tően olyan kezelések – esztétikai kezelések, lézerkezelések – is elérhető-
vé válnak a pácienseim számára, amelyekért egyébként nagy központo-
kat kell felkeresni.

2016-ban immár harmadik alkalommal osztották ki Az Év Magánren-
delője díjat a szakmai zsűri, illetve a páciensek szavazatai alapján. A 
díjakat ünnepélyes keretek között adták át a Magyar Tudományos 

Akadémia Vörösmarty Termében. Az egyéni praxisok között a közön-
ségdíjat az én magánrendelésem kapta. Nagyon megtisztelő számom-
ra ez a díj, amely véleményem szerint az elmúlt húsz év munkáját is-
meri el. Az, hogy én kaptam a legtöbb voksot, azt mutatja számom-
ra, hogy elégedettek a pácienseim. Folyamatosan figyelemmel kísér-
tük a szavazás állását, ami egy ideig nagyon szoros volt, az utolsó hé-
ten azonban sokkal több szavazatot kaptam, mint a többi praxis, így 
végül jelentős előnnyel nyertem meg a kategóriámat. Ezúton is szeret-
ném megköszönni kedves ceglédi ismerőseimnek és pácienseimnek a 
sok-sok szavazatot!

Szeretném az eddigi színvonalon folytatni a munkámat, közülük is el-
sősorban a számítógépes anyajegy vizsgálatokat, és az esztétikai jelle-
gű kezeléseket (botox, ráncfeltöltés) szeretem a legjobban. Ezekre fek-
tetem a legnagyobb hangsúlyt, ezek túl vannak számomra a napi ru-
tinon. A későbbiekben pedig? Bár még messze van, de úgy tűnik, a 
fiam is érdeklődik az orvoslás iránt. Egyszer talán majd együtt dolgo-
zunk a praxisban…

Dr. Szabó András
Cegléd, Bajcsy Zs. tér 3/a (Felszegi gyógyszertár mellett)

Kedd: 16.00-18.00, Telefon: 06-20/3120403
http://drszaboandras.hu/

DR. SZABÓ 
ANDRÁS  

„Az év magán-
rendelője”  
dijazottja  
2016-ban
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JÓ HALLÁS, TELJES ÉLET
A fülünk az egyik legfontosabb  

érzékszervünk, az emberi kom-
munikáció egyik legfontosabb 
alapja a hallás. A hallásérzé-
kenység fokozatos hanyatlása 
már kb. 18 éves korban elkezdő-

dik. Ezért érdemes odafigyelni!

Forduljon orvoshoz, audiológushoz ha: párbe-
széd során nehezen érti a másikat; fel kell hangosíta-

nia a rádiót, televíziót; nagyobb háttérzajban vagy tömegben ne-
hézséget jelent a beszéd megértése; beszélőpartnereit meg kell 
kérni, hogy lassabban vagy hangosabban beszéljenek; nem hallja 
meg a telefon csengőhangját.

Miért is fontos hallásvizsgálatot végeznünk? Életünkben az 
egyre fokozódó zajszint növekedése, az ototoxikus gyógyszerek 
és a mesterséges táplálékok egyre jobban megterheli a szerveze-
tünket, amely a hallásunkra is kihathat. Szükséges időnként hal-
lásvizsgálatot végeztetnünk, hogy a rehabilitációt még időben el 
tudjuk kezdeni. Ennek célja, hogy a további hallásromlást meg-
akadályozzuk, a beszédértést fenntartsuk. A hallásproblémákkal 
élők gyakran érzik magukat kirekesztve a társaságból, családból, 
elszigetelődnek, ami depresszió kialakulásához vezethet.

Cégünk, a H-Ear Kft. 2006 óta van jelen Cegléden. Annak idején 
azért nyitottuk üzletünket, hogy választási lehetőséget kínáljunk 
azoknak az embereknek, akik hallásproblémával küzdenek. 
Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk ügyfeleinket:
• Ingyenes hallásvizsgálat korhatár nélkül.
•  Ingyenes szaktanácsadás audiológus és orvos közreműködésével.
• Ingyenes hallókészülék tanácsadás és próbahordás.
•  Hallásgondozás: rendszeres kontroll, hallókészülék átvizsgá-

lás, szervizelés.
•  Minőségi fül mögötti és „rejtett” hallójárati digitális és analóg 

hallókészülékek forgalmazása elérhető áron, szükség esetén 
kamatmentes részletfizetési lehetőséggel.

•  Fülilleszték, zajvédő- és uszodai füldugók, elemek, tartozékok, 
tisztítószerek.

Forduljon hozzánk bizalommal! H-Ear Kft.
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Szerencsére, egyre több helyről kapnak az 
emberek információt az öngondoskodás, 
ezen belül is a nyugdíj előtakarékosság 
fontosságáról.

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

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

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

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

biztosítások

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

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

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

Kracker Gáborné Ügyvezető igazgató Verso Biztosítási Alkusz Kft.

NYUGDÍJ ELŐTAKARÉKOSSÁG
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Bár a tanévkezdés egyik legfon-
tosabb teendője, az iskoláskorú 
gyerekek minden részletre  
kiterjedő látásvizsgálata, ez 
mégis gyakran elmarad.

Így sok diák kénytelen a felderítetlen látásza-
varral helytállni az iskolai feladatmegoldások-
nál, ami egyes esetekben azt a téves benyo-
mást kelti, mintha a gyermek tanulási problé-
mával küszködne. A jó látás alapvető feltétele 
az eredményes tanulásnak, hiszen az informá-
ciók 80%-át a szemünkön keresztül szerezzük 
be. Statisztikák szerint azonban az iskolásko-
rú gyerekek negyede valamilyen látásproblé-
mával küzd, ezért iskolakezdés vagy új tan-
év előtt érdemes elvégeztetni egy átfogó látás-
vizsgálatot. 

Egy alapos szemészeti vizsgálat nem csak a 
táblaolvasásból áll, ugyanis a távoli látáséles-

ség vizsgálata mellett, épp olyan fontos a kö-
zelre fókuszálás képességének vizsgálata is. 
Egy átfogó vizsgálat kiterjed még emellett a 
két szem együttműködésére, a szemmozgató 
izmok működésére, a szem - valamint a kéz-
mozgások összehangoltságának vizsgálatá-
ra is.

A kisgyermekek maguktól nem veszik ész-
re, ha nem látnak jól, ezért a szülők felelős-
sége a probléma időben történő felfedezése. 
Még a jól kommunikáló gyermektől sem vár-
ható el, hogy Ő maga jelezze, ha baj van a lá-
tásával.

Egy átfogó látásvizsgálat azonban felfedi a 
fénytörési hibákat és a megfelelő szemüveg-
gel a gyerek, a jól látó társaikkal egyenlő esély-
lyel indulhat a tanulásban.

Csányi Orsolya,  
diplomás optometrista, kontaktológus,  

Clemens Optika - Cegléd

* A szemüveglencsékre a kedvezmény csak 
SHMC (víz, zsír- és portaszító réteg) 

rendelése esetén érvényes!
A tájékoztatás nem teljes körű, az akciók 

részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
Az iskolakezdési akció 2016. augusztus 1. 

és szeptember 30. között érvényes!

Anyu!  Mondok 5 érvet,  hogy miért 
a Clemens Optikába menjünk szemüveget csináltatni:

... mert a gyermek és kiskamasz szemüvegkeretekre 
   most 20% kedvezmény van!
... mert a vékonyított szemüveglencsékre 
   most 40% kedvezmény van!
... mert nekem való márkák közül válogathatunk!

... mert még ha teljes árú szemüveglencsét 
választunk is, a felületkezelést 
akkor is AJÁNDÉKBA kapjuk!
... mert most MEGLEPETÉS 
ajándékkal várnak minket!

További kedvezményes ajánlatokkal 
várjuk üzletünkben!
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LÁTÁSVIZSGÁLAT  
ISKOLAKEZDÉS ELŐTT
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Aztán amikor egyéves kora körül megkérdez-
te az ismerős anyuka: „A tiéd is jár már?” – s a 
„miénk” még nem, elgondolkodtunk, vajon még-
sem olyan tökéletes? S elkezdtük kritikusab-
ban nézni a gyermekünket: „Valóban ideje lenne 
már, hogy elinduljon!” Pedig ő akkor is ugyan-
olyan tökéletes volt, ahogyan tíz vagy tizenhat 
évesen is az – önmagához viszonyítva.

Nem vagyunk egyformák. Az iskolában mégis 
ugyanazt akarják nekünk megtanítani, ugyan-
abban az időben és ugyanannyi idő alatt. S 
megkezdődik a minősítés, szétválnak a tanu-
lócsoportok „jó tanulókra” és „rossz tanulók-
ra”. Ennek hatására aztán egyeseknek erősö-

dik, másoknak lerombolódik az önbizalma. Pe-
dig aki magabiztos, mert tudja, hogy szeretik és 
elfogadják olyannak, amilyen, könnyen megta-
lálja a számára legmegfelelőbb életpályát, önki-
fejezési módot. Dr. Vekerdy Tamás véleménye 

szerint: „Az iskolai teljesítmény nem korrelál 
az életben való beválással.” Gondoljunk csak 
vissza, kik voltak a legjobb tanulók az osz-

tályunkban! Aztán idézzük fel a többéves 
osztálytalálkozókon elhangzott beszámo-

lókat! Beláthatjuk, valóban nem egyenes 
az arányosság az iskolai jó tanulás 

és a jelenlegi sikeresség között.

A mai iskolarendszer a lo-
gikai és a nyelvi intelligen-
ciát részesíti előnyben. 

Noha legszorosabban 
véve is legalább hétfé-

le intelligenciatípus létezik. Ha gyermekünk-
nek nem olyan kiváló a logikája vagy az em-
lékezete, viszont a testi-mozgásos, zenei vagy 
intraperszonális intelligenciája az erőssége, saj-
nos, nem lesz jó tanuló az iskolában. Ettől még 
ugyanolyan értékes ember marad. 

Einstein szavai jutnak eszembe: „Minden-
ki zseni. De ha egy halat az alapján ítélsz 
meg, hogy tud-e fára mászni, akkor egész 
életében hülyének fogja érezni magát.”

Szerencsére az iskolában előnyben részesített 
képességek is fejleszthetők (pl. agytorna-gyakor-
latokkal), illetve megtanulhatjuk bevonni több 
képességünket a tanulásba. Ehhez jó ötleteket 
kaphatunk Peter Kline: Zseninek születtünk! c. 
könyvéből, ami alapján a Tanuláskontroll tanfo-
lyamok kidolgozásra kerültek. Az integrált tanu-
lás lényege, hogy ne félésszel (jobbára a bal agy-
féltekénket használva), hanem teljes elmével ta-
nuljunk. Így öröm és élmény lehet a tanulás.
Szülőként és pedagógusként azt gondolom, kö-
telességünk minimálisra mérsékelnünk azt a 
frusztrációt, amit az iskolai nem-megfelelés, ku-
darcok okoznak gyermekeinkben. Ha bizonyo-
sak vagyunk abban, hogy mindent megtesz a si-
ker érdekében, mégsem mennek jól a dolgai, 
forduljunk bátran szakemberhez. A tanulási ne-
hézségekkel küzdő gyermekeknél jelentős ered-
ményeket lehet elérni testreszabott fejlesztés-
sel, agytornával, és azzal, ha segítünk felfedez-
ni olyan képességeit, amikről esetleg eddig nem 
is tudott. A stressz levezetésére kitűnő eszköz 
a relaxáció és a pozitív gondolkodás, amit már 
alsó tagozatos korban is elsajátíthatnak a gyere-
kek játékos módszerekkel.

Hartyániné Barta Judit tanár,
gyermekagykontroll- és  

tanulásmódszertan-oktató
www.langelme.hu

TÖBBET ÉSSZEL!
Ki ne érezte volna úgy, amikor megszületett a gyermeke: „Tökéle-
tes!”? Nem győztük csodálni a gyönyörű, apró teremtményt, ámul-
dozva figyeltük a fejlődését, az első mosolyát, ahogy először meg-
fogott valamit, milyen okos, ügyes. Ugye így van, Kedves Szülők?

GYERMEK
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Valljuk be őszintén: az iskolakezdés 
nem csak a gyermekek számára ne-
héz, hanem a szülők, sőt pedagógusok 
is olykor szorongó várakozással tel-
ve várják az első csengőszót. A belső fe-
szültség, a stressz csökkentésének egyik 
legjobb módja a mozgás.

A sport a fentieken túl alkalmas közösségformálásra, az el-
ért eredményeken keresztül jellemerősítésre, de magasabb 
– válogatott szinten űzve – hazafiasságra is nevel. De ne 
rohanjunk ennyire előre, hiszen kisgyermekek – óvodások, 
kisiskolások – körében a sport elsősorban játék. A mozgá-
sos játékra nagy szükség van az iskolában is, nem véletlen 
az, hogy az órarendben gyakran szerepel a testnevelésóra. 

Magyarországon a Decathlon áruházlánc min-
dent megtesz azért, hogy már a legkisebbektől 
kezdve mindenkivel megszerettesse a spor-
tot. Kidolgoztunk egy programot, amely-
nek egyik „célcsoportja” az óvodáskorú 
gyermekek. A Decathlon által indí-
tott Sportmanó programban óvodák 
pályázhattak sportszerekre 
és két év alatt közel száz 
óvodán keresztül mint-
egy hétezer kisgye-
rek ismerked-
hetett, ismer-
kedhet meg 
öt sportág 
– lab-

darúgás, kézilabda, kosárlabda, tenisz, floorball – alapjai-
val, természetesen életkoruknak megfelelően, játékos formá-
ban. A Decathlon azonban nem állt itt meg! A tavalyi évben 
tíz általános iskola tornaterme vagy sportpályája újult meg a 
„Sportból a legtöbbet” programnak köszönhetően.

A Decathlon nem csak sportból, hanem a sportoláshoz 
szükséges termékekből, eszközökből is a legtöbbet nyújtja 
vásárlói számára. Az augusztus vége - szeptember eleje az 
iskolába készülődés időszaka a sportáruházakban is: termé-
keinkkel, sporteszközeinkkel igyekszünk a feszültséggel teli 
terhet levenni a vásárlóink válláról. 

Bízunk benne, hogy együtt 
könnyebben indul a 
tanév! 

Decathlon Kecskemét 
6000 Kecskemét,  
Dunaföldvári út 2/b.,  
06 76 801 300
Nyitva tartás:
Hétfő - szombat: 9.00-20.00 
Vasárnap: 10.00-18.00.

     SPORTOS ISKOLAKEZDÉS
A cél a testmozgás megszerettetése 

 és az egészséges életmódra nevelés!
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gyermek

Általánosan jellemző az, hogy sokan úgy indulnak el a kerékpárral, hogy 
az alapvető dolgok hiányoznak róla. A jogszabályok alapvetően a követ-
kező szükséges felszerelést írják elő:
•  egy megfelelő kormányberendezés, mellyel irányítani tudjuk a kétkere-

kűt, illetve nem akadályozza és befolyásolja a kerékpár más részeinek 
működését;

•  előírják, hogy szükséges két fékberendezés, melyek egymástól függet-
lenül működnek, az egyiknek az első, a másiknak pedig a hátsó kerékre 
kell hatással lennie. Ezeknek mind száraz, mind nedves időben el kell 
hogy lássák funkciójukat;

•  szükséges egy ún. hangjelző berendezés, mely csengőhangot kiadni, te-
hát szükséges egy csengő felszerelése a kerékpárra;

•  ami a lámpákat illeti: előre egy fehér, hátra pedig a jogszabály szerint 
egy kadmiumsárga lámpa szükséges, melyek tiszta időben legalább 150 
méterre ellátszanak;

•  természetesen a láthatóság is rendkívül fontos: szükséges egy hátra 
pirost fényt adó, sötétben, illetve tiszta időben legalább 150 méterről is 
látható látható helyzetjelző;

•  emellett előre egy fehér, hátra pedig egy vagy kettő piros fényvisszave-
rő szükséges, ezeket szimmetrikusan kell elhelyezni, és nem lehetnek 
háromszög alakúak;

•  további láthatósági kiegészítőnek legalább az első kerékre szükséges 

két darab, egy átmérő menten elhelyezett borostyánsárga színű mind-
két oldalról látható oldalsó fényvisszaverő, ezeket hétköznapi nevén 
macskaszemnek, vagy küllőprizmának hívják. A jogszabály előírja, 
hogy ezek helyett alkalmazhatunk fehér fényvisszaverő körgyűrű felü-
letet is a kerékpántok közvetlen közelében, vagy az előírásoknak meg-
felelő a gumiabroncsokon. De ne feledjük, inkább több ilyen látatósági 
eszköz legyen kerékpárunkon, hiszen így saját és mások biztonságát is 
óvhatjuk és segítségével baleseteket kerülhetünk el. Ne feledjük a mot-
tót: „Látni és látszani!”

Gyakoriak a láthatatlanság miatti balesetek. Nem használnak lámpát, lát-
hatósági mellényt. Sokan azzal védekeznek, hogy a lámpákat azonnal le-
lopják a kerékpárról, már pár száz forintért lehet olyan berendezéseket 
kapni, melyeket néhány másodperc alatt el lehet távolítani kerékpárunk-
ról. Ezek igazán nem foglalnak túl sok helyet sem a zsebünkben, sem a 
táskákban. És ne feledjük testi épségünk sokkal fontosabb annál, mint 
hogy ne használjunk láthatósági eszközöket! Vonatkozik ez a láthatósági 
mellényre, hihetetlenül sokat számít ez is. Ne csak külterületen használjuk 
ezt, hanem belterületen is érdemes, az előbbin haladva azonban kötelező!

Iskolakezdés idején sok baleset származik abból, hogy a szülők és gyer-
mekek egymás mellett haladnak az úton. A gyermek a patkához közelebb, 

ŐSSZEL IS VIGYÁZZUNK  
MAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA!

Itt az ősz, itt a suliba járás ideje, ezzel egy időben sok gyermek szülővel, vagy épp nélkül indul is-
kolába, majd haza. Szülőként mire figyeljünk, ha velünk közlekedik a gyermek, vagy ha egyedül 
indítjuk útnak. Egyáltalán mikortól lehet és érdemes útnak ereszteni a gyerekeket? Mik a kötele-
ző felszerelések a kerékpáron? Mit szabad, illetve mit nem szabad a kerékpárral? Cikkünk ezekere 
a kérdésekre válaszol.
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a szülő pedig a felezővonalhoz eső részen. Szeretnék ezzel elkerülni a bal-
eseteket, azonban gyakran ebből következik a baj. A gyermek nem meg-
felelő rutinnal eleshet az útpadkán, az szülőt pedig a nem megfelelően be-
tartott oldaltávolság miatt sodorhatják el. Érdemesebb magunk előtt tudni 
a gyermeket, azonban ennek a módnak is vannak rizikós tényezői, de ta-
lán ez a közlekedési forma járhat a legkevesebb kockázattal. Rengeteg bal-
eset következik még a járdán való közlekedésből, amennyiben megtehetjük 
ezt se tegyük! Szintén nagyon balesetveszélyes, ha a gyalogátkelő helyen 
nem szállunk le a kerékpárról, hanem áthajtunk. Ne feledjük, hogy a gya-
logosok mellett mi biciklisek vagyunk a legvédtelenebb részvevői a közle-
kedésnek, ha baleset történik, szinte biztos, hogy megsérülünk.

Érdemes még néhány szabályt szem előtt tartani:
•  12 éven aluli gyermek egyedül főútvonalon nem közlekedhet, de mindig 

az alapján engedjük el gyermekünket, hogy mennyire képes, tud önálló-
an közlekedni. Ha több éve gyakoroljuk együtt a kresz szabályait, betar-
tását, akkor ha a gyermek érettsége megengedi, és nincs különösebben 
veszélyes kereszteződés az iskolához vezető úton, akkor már elenged-
hetjük őket 12 éves kor felett. 

•  Értessük meg gyermekünkkel, hogy elengedett kézzel nemcsak tilos, 
hanem rendkívül veszélyes is közlekedni.

•  Bár jó mókának tűnhet a gyerekeknek egymást szállítani, de ez szintén 
tilos és balesetveszélyes. 16 éves kor felett engedélyezett egy másik 10 
éven aluli személy szállítása, aki nem hajtja a kerékpárt.

•  Sokan a kerékpárút vagy -sáv ellenére az úttesten közlekednek, ez sen-
kinek sem kényelmes és célravezető, használjuk a környezet adta lehető-
ségeket, tehát ott közlekedjünk ami számunkra van kijelölve!

•  Bár gyerekek esetén nem annyira jellemző, hogy nagyobb, hosszabb 
tárgyakat szállítanának a kerékpáron, azért ne feledjük, hogy egy mé-
ternél hosszabban kinyúló (előre és hátra is igaz), a vezetőt a vezetés-
ben akadályozó, vagy a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezetető 
tárgyat tilos szállítani.

•  Gyerekek gyakran játszanak azzal, hogy húzzák egymást a kerékpáron, 
kerékpárral, azonban ez tilos és balesetveszélyes., illetőleg az is igaz, 
hogy állattal vonatatni is szintén tilos. Állatok kapcsán érdemes megje-
gyezni, hogy kerékpározás közben vezetni is tilos őket, hiszen ez foko-
zottan balesetveszélyes!

•  A félreértések elkerülése végett jó, ha tudják a szülők, hogy alapvetően 
oldalkocsit, és vontatmányt tilos a kerékpárra kapcsolni, azonban ez alól 
kivételt képzek a kerékpárutánfutó, így a gyerekek szállítására alkalmas 
kényelmes futó alkalmazása nem tilos.

Bár nem kötelező, de mindenképp érdemes a gyerekeknek és saját ma-
gunknak is védőfelszerelést vásárolni. A kisebbeket a térd- és könyökvédő 
megóvhatja a csonttörésektől, ami a legkevésbé sem szerencsés évkezdés 
idején. Bukósisakot minden korosztály számára érdemes viselni, hiszen 
súlyos fejsérülésektől óvhat meg minket használata.

Végezetül ne feledjük: ne azért tartsuk be a szabályokat, mert azok tilta-
nak valamit és büntetéssel járhatnak, hanem azért, hogy elkerüljük a bal-
eseteket. Mindegy hogy milyen járművel közlekedünk, kölcsönösen vi-
gyázzunk egymásra! Tartsuk szem előtt, hogy a kerékpárosok, gyalogo-
sok abszolút védtelenek a kasznival rendelkező járművekkel szemben, 
sokkal súlyosabb sérüléseket szenvedhetnek egy-egy baleset esetén! Ha 
bármi kérdésünk merülne fel, ne legyünk restek felkeresni az adott rend-
őrkapitányságot, vagy közlekedési szakértőt, ők szívesen válaszolnak kér-
déseinkre, illetve hamarosan Cegléden is sor kerül egy közlekedési napra, 
ahol tovább bővíthetjük ismereteinket.

Török Petra
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VAN KÉP A BŐRÉN!
A 2012 óta tetováló Gracza Zsuzsi 

idén nyáron nyitotta meg sa-
ját tetoválószalonját Cegléden 
az Alkotmány utcában. Előtte 

3 évig élt és dolgozott Budapes-
ten. A kecskeméti születésű te-

továló hölgy fiatalos lendület-
tel vetette bele magát a ceglé-
di életbe.

„Amióta az eszemet tudom, rajzolok. Volt kitől 
örökölni ezt a készségemet, mert nagymamám is mű-

vészlélek, 40 évig tanított rajzot és művészettörténetet Kecs-
keméten. Anyukám is örökölt ebből a vonalból, irónikusan fo-
galmazva esélyem nem volt arra, hogy más is érdekeljen. Na-
gyon szeretek alkotni a mai napig.”

A most 25 éves Zsuzsi pár művészeti ágazatban kipróbálta 
már magát: grafika, kerámia, divattervezés.

„Azon a nyáron, amikor tanulnom kellett az érettségire a 
szobámban, az akkor futó tetoválással foglalkozó reality-ket 
bámultam. A szüleim mindig is ellenezték a tetoválást, de 
amikor eléjük álltam, és kijelentettem, hogy én tetováló sze-
retnék lenni, nagy meglepetésemre egyből támogatták az 
ötletem. Aztán végül anyukám javasolta, hogy tetováltassak 
valamit, hogy lássam, hogyan zajlik igazából. Azonnal meg-
rendeltem az első felszerelésem, amint megérkezett, rögtön 
ki is próbáltam. Az igazi tetoválást pár évvel később kezd-
tem el, Czene László segítségével. Azóta is nagyon hálás 
vagyok neki!”

A tetováláson belül is rengeteg stílus van, így Zsuzsihoz leg-
inkább a színes vízfestékes, dotwork stílus áll a legközelebb, 
de bármit nagyon szívesen megtervez és elkészít!

Szeretettel vár mindenkit, akinek a tetoválás lehetősége fel-
keltette érdeklődését Cegléden, az Alkotmány utca 4. alatt!

Rebel Sketch Tattoo

ÉKSZERT SZERETETTEL 
HÖLGYEKNEK ÉS 
URAKNAK!

Az emberiség ősidők óta éke-
síti magát, ami pozitív ér-
zéssel tölt el nőt és férfit egy-

aránt. Már az ősember is hor-
dott ilyen kiegészítőket. Az ókor-
ban már nemcsak azért viselték, 
mert előnyösebb külsőt adott ne-
kik, hanem még mágikus tulaj-
donságokkal is felruházták az ék-

szereket, anyaguk, motívumok, vagy 
elképzelt történetük miatt. Nagyon nép-
szerűek voltak már akkor is a fülbeva-
lók, nyakláncok és gyűrűk, továbbá a 
különböző méretű és formájú fejdíszek. 

Az arany és az ezüst a nemességet sugározza. A kövek-
kel díszítettek még szembetűnőbbek, ezért a fiatalok a 
magasfényű, csillogó ékszereket viselik szívesen, fehér arany-
ból és ezüstből. A hölgyek körében a letisztult, mívesen ki-
dolgozott felületű ékszerek a kedveltek sárga aranyból, gyé-
mánt és tenyésztett gyöngy díszítéssel.

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

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

Bethlendiné Márta
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KRISZTINA FEHÉRNEMŰ
Az új évszak beköszöntével új szí-

nek, új formák jelennek meg 
az egyre rétegesebb visele-
tünkben. Ősszel újra aktu-
álissá válik a ruhatárunk 
és a fehérneműs fiókunk 
frissítése. Ez utóbbiban 
szívesen segítünk!

Üzletünkben kizárólag minőségi, ma-
gyar és nemzetközileg elismert - német, 

spanyol, francia, olasz, lengyel, román, lit-
ván - gyártóktól származó termékeket kínálunk vevőinknek, a 
fiataloktól az idősebb korosztályig.

Választékunkban egyaránt talál női és férfi fehérneműket. 
A hölgyeknek a klasszikus kínálat - melltartó, alsó - mel-
lett kismama fehérneműket és hálóruhákat, alakformáló 
fehérneműket, lézervágott alsókat, fürdőruhákat, pizsamákat, 
köntösöket, hálóingeket, harisnyákat, szexi hálóruhákat aján-
lunk, de üzletünkben a menyasszonyok is megtalálják az al-
kalomhoz illő fehérneműt és kiegészítőket.

Bátran keressenek azok a hölgyek is, akik az átlagtól eltérő 
mérettel rendelkeznek! Legyen szó melltartóról, fürdőruháról 
vagy akár pizsamáról, mi biztosan segítünk.

Az urak sem távozhatnak üres kézzel tőlünk! Számukra kü-
lönböző fazonú alsókat, pizsamákat, trikókat, úszónadrágo-
kat kínálunk.

Árukészletünk folyamatosan bővítjük, hamarosan érkeznek 
az új sportmelltartók és őszi termékeink, a szebbnél-szebb pi-
zsamák, köntösök, harisnyák, trikók…. Ha ellátogat Facebook 
oldalunkra, betekintést nyerhet üzletünkbe, kínálatunkba, és 
folyamatosan tájékozódhat az aktualitásokról.

Látogasson el hozzánk a város szívében található üzletünkbe! 
(Cegléd, Gyarmati-udvar) Szeretettel várjuk!

Sztruhár Krisztina, Krisztina Fehérnemű
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A Sinclair hőszivattyús, inverteres klímája fűt és hűt is. A fűtési üzem-
módban a klíma a szabadban lévő levegő energiatartalmának egy részét 
juttatja be a lakásba. Ez a klíma akár -30 cº-os külső hőmérséklet esetén is 
be tudja fűteni a lakást. Így az egész fűtési szezonban használható. Nagy 
előnye ennek a klímának, hogy az első 10 perc alatt képes maximális hő-
mérsékletű levegőt fújni, vagyis sokkal gyorsabban befűt, mint a közpon-
ti fűtés. Lokális fűtést valósíthatunk meg vele. Kb: 30-50 m2-es lakások 
teljes fűtése kiváltható a Sinclair hőszivattyús klímával. Gazdaságos is, hi-
szen 1 KW elektromos áram felhasználásával 4-5 KW hűtés és fűtésener-
giát tud előállítani. H tarifával üzemeltethető, amely kedvezményes díj-
szabásaival 8000 Ft-ra redukálhatjuk 30-40m-es lakásunk havi fűtési díját.
Illetve ez már okos, wifis készülék, melyet mobiltelefonos applikációval a 
távolból is irányíthatunk. Már hazaérkezésünk előtt megfelelő hőmérsék-
letűre állíthatjuk lakásunkat. Távoli üdülőnket, pedig képes folyamatos 
temperálással 8 cº-on tartani. Mivel plazmaion szűrővel rendelkezik, a 
pollenszűrés miatt az asztmásoknak, allergiásoknak különösen jó válasz-
tás lehet. Karbantartása évente kétszer szükséges, fűtési és hűtési szezon 
előtt egyszer-egyszer.

A H&H geotermikus hőszivattyúk gyártásával, forgalmazásával és telepí-
tésével is foglalkozik. Ez a fajta fűtési rendszer nagy teljesítményt nyújt, 
ezért nagy kertes házak teljes fűtésére alkalmas és H tarifával üzemeltet-

hető. A geotermikus hőszivattyú környezetbarát, megújuló energiaforrás, 
hiszen a kútvízből nyeri ki a hőt. Üzemeltetéséhez két fúrott kút szüksé-
ges: egy felhozó és egy nyelő. A hőszivattyú a víz hőjét használja fel fű-
tési energiaként, amit egy hőcserélőn átforgatva minden káros anyag ki-
bocsátás nélkül juttat vissza a talajba. Hatékony, mert télen is azonos hő-
mérsékletű víz jön fel, így folyamatos hőleadást tud nyújtani. A külső hő-
mérséklet nem befolyásolja a fűtési energiát. A geotermikus hőszivaty-
tyúval padlófűtés és radiátoros fűtés is megvalósítható. Befektetési költ-
sége nem nagy, hiszen nincs szükség talajszondák lefúrására. Kényelmes, 
mert digitális termosztáton beállítható a hőfok, amit akár napszakokra le-
bontva is programozhatunk. Karbantartása évente egyszer szükséges. Új 
családi ház építésénél érdemes már ezt a technológiát választani, hiszen 
hosszú távra ez a leggazdaságosabb megoldás. Napelemmel való kombi-
náció esetén, pedig teljesen külön lehet válni a szolgáltatóktól. 

A cég ingyenes helyszíni felmérést végez, hogy az ügyféllel egyeztetve 
a neki legjobb fűtési-hűtési rendszert tudják kiválasztani. Figyelembe ve-
szik az igényeket és a helyszín nagyságát is, hogy a leggazdaságosabb 
megoldást találják meg. A H&H-nál minden típusú lakáshoz vagy ház-
hoz van megfelelő hűtési-fűtési rendszer és elérhetőek náluk a legújabb 
technológiák, amelyek már a jövő felé mutatnak.

H&H Klíma

H&H KLÍMA: A FŰTÉSBEN IS SEGÍT

Az ősszel együtt a fűtési szezon 
is lassan beköszönt. Sokaknak 
ez egy problémás időszak a kor-
szerűtlen, elavult fűtési rend-
szerek miatt, melyek amellett, 
hogy nem adnak elég meleget 
még a pénztárcát sem kímélik. 
A H&H klíma két különböző 
hőszivattyús megoldással is tud 
szolgálni azoknak, akik szeret-
nének korszerű, a jövőbe muta-
tó, költségkímélő fűtési rend-
szert használni otthonukban. 
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Egyre több az árvíz, a villámcsapás, földrengés 
vagy az orkánerejű szél. Bármilyen természeti 
csapás ér minket, az első dolog, amit ilyenkor  
tehetünk a természet erőinek elvonulása után, 
hogy mentjük, ami még menthető.

Ezután a dolog nehezebb része következik, hiszen a tönkrement érté-
keket pótolnunk kell: helyre kell állítani a lakásunkat, újra be kell sze-
rezni az ingóságainkat. Vannak, akiknek ez könnyebben megy, van-
nak, akiknek pedig nagy nehézséget, sokszor a lehetetlent 
jelenti. Ami mindenképpen eszünkbe fog jutni, 
az a lakásbiztosítás. Ha van, akkor azért, mert 
a biztosítótársaság segíteni fog, hogy rendez-
zük a kárunkat, ha nincs, akkor pedig azért. 
Ebben a helyzetben gondolunk bele, meny-
nyire jelentéktelen dolog az a havi sokszor 
1000-2000 forint, ami a lakásbiztosítás díja 
lett volna.

Mikor megvesszük álmaink lakását, 
vagy felépítjük azt a házat, ahol az éle-
tünket szeretnénk leélni, nem az a legelső 
gondolatunk, hogy a lakásbiztosítás meg le-
gyen kötve. Pedig ez a legfontosabb. Gondoljunk 
csak arra, hogy az időjárás egyre inkább kiszámít-
hatatlan, nem beszélve az emberi gonoszságról. Épp 
ezért fontos, hogy lakásunk mindig biztosítva legyen.

A lakásbiztosítás az európai országok nagy részében már kötelező. Mi-
előtt megkötnénk a szerződést, érdemes néhány biztosítótársaságnál ár-
ajánlatot kérni, hisz az összegben elég nagyok lehetnek az eltérések. A 
lakásbiztosítási csomagok is nagyon eltérőek lehetnek a társaságoknál. 
Míg néhol csak tűz, víz és földrengés után fizetnek, addig a másik társa-
ságnál a betörés- és lopáskár ugyanúgy benne van, mint a rongálás. Van-
nak olyan csomagok is, amik nem csak a lakást fedezik, hanem a ben-
ne lévő javakat is. Ez is nagyon fontos lehet, mert például egy tűz, vihar 
vagy árvíz esetén nem csak a lakás károsodik, hanem a benne lévő búto-

rok vagy elektronikai cikkek is tönkremehetnek. Erre is jó az olyan cso-
mag, ami mindent tartalmaz. Ha valamilyen kár ér bennünket, akkor az 
a legfontosabb, hogy minél előbb – ha egy mód van rá, 24 órán belül – je-
lentsük be a kárt, és a kártérítési igényünket nyújtsuk be ahhoz a tár-
sasághoz, ahol a lakásbiztosítás kötve volt. Nagyon sokféle papírt fog-
nak kérni tőlünk, ezen ne lepődjünk meg. Jó, ha fotót is tudunk készíte-
ni a minket ért kárról. Kárfelmérőt fognak kiküldeni hozzánk, aki majd 
eldönti, hogy jogos-e az általunk kért kártérítés. A kártérítési kérelmező-
lapra csak olyasmit írjunk föl, ami tényleg károsodott, mert ha a biztosí-

tó rájön, hogy csalni akarunk, akkor a jogos kártérítést is megvon-
hatják, nem beszélve arról, hogy még eljárást is indíthatnak el-

lenünk.

A biztosítással nem rendelkező emberek egy-egy 
káresemény bekövetkezésekor kapnak a fejük-

höz, mennyire jól jönne most az anyagi segít-
ség, mennyire nem sok az a havi pár forint 
otthonunk biztonságáért. A statisztikai ada-

tok alapján a magyarországi ingatlanok 72 szá-
zaléka rendelkezik lakásbiztosítással. Arányai-

ban és nemzetközi viszonylatban sem mondható 
rossznak ez az szám, ami viszont elkeserítő, hogy 

sajnos pont azok az emberek nem kötnek biztosí-
tást, akik a veszélyesebbnek mondható területeken 

élnek. Gondoljuk át, havonta mire, mennyit költünk, 
mennyire fontosak ezek a dolgok. Tegyük a mérleg 

másik oldalára otthonunkat. Úgy gondolom, sok esetben 
sokkal feleslegesebb dolgokra sokkal többet költünk, mint egy lakásbizto-
sítás, miközben a káresemény kockázata mindig a fejünk felett lebeg.

Azt kell megértenünk, hogy a jól megválasztott lakásbiztosítás nem fölösle-
gesen kidobott pénz, hanem egy olyan védőháló, amit csak akkor veszünk 
észre, hogy milyen jó, ha van, ha már megtörtént a probléma. Mivelhogy 
egyre inkább változik a világ, egyre több természeti katasztrófa történik, ha 
valami kár éri az otthonunkat, a lakásbiztosítás az, ami megadhatja azt a le-
hetőséget, hogy újra tudjuk kezdeni az életünket. Kössük meg, hogy nyu-
godtak lehessünk még abban az esetben is, ha valami probléma történne.

Panoráma Ingatlaniroda és Hitelközpont

LAKÁSBIZTOSÍTÁS FONTOSSÁGA, 
HOGY NE VESZÍTSEN MILLIÓKAT!
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Egészségünk, vitalitásunk megőrzése érdekében a megfelelő, pihente-
tő alvásnak legalább olyan fontos szerepe van, mint az egészséges étke-
zésnek. Az, hogy alvásunk mennyire pihentető, számos dologtól függ: 
stressz, szobahőmérséklet, külső ingerek, zajok... és természetesen az 
ágyunk kényelme. Ágyunk akkor igazán tökéletes, ha igazodik hozzánk. 

Különböztessünk meg  
3 alapvető matrac típust:

1. Bonellrugós matracok: Az össze-
kapcsolt bonell rugózat lényege, hogy 
sorba rendezett acélhuzalból készült 
tölcsér alakú rugók alsó és felső végeit csavarrugókkal kötik egymáshoz. 
A bonellrugós matracok kellően rugalmasak, tartósak, remek a súlyel-
osztásuk. A tölcséres kialakítás megakadályozza az egymással szomszé-
dos rugótagok súrlódását, így nem nyikorog, deformálódik. Szabadabb 
mozgást tesz lehetővé oldalirányba, ezáltal a terhelési pontok-
hoz jobban illeszkedik. A bonell rugók keresztirány-
ban spirálrugókkal vannak összefűzve, emi-
att nagyobb felületen és egyenletesen 
oszlik el a súly. Egy 160x200 cm-es 
matracban hozzávetőlegesen 400-420 
bonellrugó található. 

2. Táskarugós matracok: A táskarugós, más néven zsákrugós matracok 
a hagyományos bonell rugós matracok továbbfejlesztett változata. A tás-
karugós matracokban majdnem dupla annyi rugótest van, mint a bonell 
rugós matracokban. A zsákrugós matracok nagyfokú pont-
elasztikusságának köszönhetően jobban tudják követ-
ni a test vonalait, mint a hagyományos bonell 
rugós matracok, a súlyelosztásuk is hatéko-
nyabb. Minden rugótest egy különálló tasak-
ba van varrva, függetlenül mozognak, így igazodnak 
a test vonalaihoz. Mivel a rugótestek között nincs érintkezés, ezért a ko-
pásából adódó problémák is kiküszöbölhetők. 

3. Hideghab és kókuszmatracok: A hideghab és kókuszmatracok típusaiban 
inkább a keményebb és merevebb matracok a jellemzők. A kókusz réteg sze-
repe a tartás és az alátámasztás. A kókuszon lévő hideghab réteg vastagsá-
gával szabályozható a matrac keménysége.  A kókusz biztosítja a matrac me-
revségét, viszont ha a kókusz réteget több felé választjuk, a vékonyabb réte-
gek közötti hideghab hozzáadásával jobb ergonómiai vonalkövetést tesz le-
hetővé. Jellemző a memóriahab felhasználása is. A memória-
hab nyomáselnyelő és kimagasló vonalkövetési 
tulajdonsággal rendelkezik. A krónikus hát- és 
derékfájásban szenvedőknek enyhülhetnek a fáj-
dalmaik, ha keményebb típusú matracon alszanak.

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

VÁLASSZA A LEGINKÁBB 
ÖNHÖZ ILLŐ MATRACOT!
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A 20 éves tapasztalattal ren-
delkező Parketta Áruház Kecs-

keméten és Szolnokon is segíti a vásárlókat. A cég az évek alatt fo-
lyamatosan bővült, hogy a vásárlók teljes körű és készletű kiszolgá-
lást kapjanak. A ház minden zugának melegburkolását meg tudják ol-
dani készletükből. Hatalmas előny, hogy nem kell előre rendelni, hi-
szen az 1000 m2-es áruház raktárkészletén a választék nagy mennyi-
ségben megtalálható. Készletükben különböző magas minőségű par-
ketták, padlófajták, laminált padlók, PVC-ék, szőnyegpadlók és az eh-
hez tartozó kiegészítők kaptak helyet. De hogyan válasszunk ennyifé-
le burkolat közül?

A nappaliban sokan szeretik a fa vagy fahatású anyagokat, a parket-
tát, svédpadlót vagy a laminált padlót. Ha valaki a keményfából ké-
szült padlókat szereti, akkor a svédpadló jó választás. Ez egy nagymé-
retű, hajópadló szerű, csaphornyos parketta, amely teljes keresztmet-
szetében keményfa. Van neki egy régies hatása, múltidéző hangula-
ta, a megfelelő bútorokkal kombinálva nagyon különlegessé tudja ten-
ni a nappalinkat. Választhatunk kezeletlent, vagy kezeltet, esetleg vö-
rös tölgyből készültet is, attól függően, hogy a bútorainkhoz melyik il-
lik. De sokan a szalagparketta mellett döntenek, hiszen gyorsan lerak-
ható, időtálló, felújítható.

A laminált padlók manapság nagyon divatosak, hiszen nagy választék-
ban kaphatók, olcsóbbak és könnyen lerakhatóak. A Parketta Áruház-
ban 200 különböző laminált padlóból választhatunk. Bár nem kemény 
fából készülnek, de ha vastagabb, jó minőségűt veszünk, akkor hosszú 
ideig dísze lehet otthonunknak. Az Áruház 7 mm-től 12 mm vastag-
ságig árul 31, 32, 33 felületi erősségű laminált padlókat. Vásárlásnál az 
erősségre, terhelhetőségre is oda kell figyelni.

A vizes helyiségekhez jó választás lehet egy kőmintás PVC, amire 5 év 
garanciát kapunk, de akár 10 évet is kibír. Ha valaki fapárti, akkor már 
laminált padlóból is választhat olyat, amely direkt konyhába vagy für-
dőszobába lett gyártva. Megjelent egy új generáció, ami hazánkban is 
egyre jobban terjed, és fürdőszobákban is használható. Ez a vinyl pad-
ló, ami egy erős fahatású, műanyag padló. 
 
A gyerekszobába érdemes lehet egy meleg padlószőnyeget választa-
ni, hogy a kicsi a padlón is játszhasson anélkül, hogy felfázna. Ide aján-
lott egy könnyen tisztítható darabot venni, mert a gyerekszobában bár-
mi megtörténhet. 

A Parketta Áruház a kertes ház tulajdonosoknak annyiból is szeren-
csés választás, hogy még kerítésléceket is tudnak vásárolni. Ezek akác-
fából készült, nyers, különböző formájú lécek, amiket felületkezeléssel, 
lakkozással házunk stílusához alakíthatunk. 

Az áruházban teljes körű tájékoztatást kapunk a hozzáértő eladóktól a 
melegburkolás minden oldaláról. Az összes kiegészítőt, szegélyt, aláté-
tet, ragasztót és padlóápolószert megkapjuk a kiválasztott termékhez. 
A méretre vágás helyben megoldott. Ha, pedig kivitelezőt keresünk, 
akkor sem kell messzire menni, hiszen az áruház által ajánlott szakem-
berek garanciával együtt végzik el a munkát.

Vágsélei Csilla Sára

A MEGFELELŐ PADLÓ -
TÍPUS KIVÁLASZTÁSA

A padló nagyban meghatározza otthonunk hangula-
tát. Különböző helyiségekbe, különböző megoldá-
sokat választhatunk. Mindenkinek más az ízlése, 

más számára az otthonos. A pihe-puha padlósző-
nyegtől a parkettán át a PVC-ig rengeteg féle melegbur-

kolat közül választhatunk a kecskeméti Parketta Áruházban.
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Mióta működik a menhely? Hol található? Milyen állatokat vesznek  
gondozásuk alá?
A menhely már 1997 óta működik. Társadalmi munkában és adományok-
ból épült meg az első 5 kennel. Azért építettük, hogy a gyepmesteri telepről 
át tudjuk venni a kutyákat, hogy megmentsük őket az altatás elől. 
Akkoriban volt, hogy 180 kutyát altattak el 1 hónap alatt a 
gyepmesteri telepen. A menhely a telep mellett talál-
ható, melynek címe: 2700 Cegléd 1622/7 hrsz. El-
mondható, hogy kutyából van a legtöbb, bár 
kóbor macska is van annyi, csak jobban el 
tudnak bújni, nem olyan feltűnő és ve-
szélyes, mint egy nagy termetű kutya 
az utcán. 2013-ban vettünk egy házat, 
ahol a macskákat helyezzük el.

Hány kutyus és cica található 
Önöknél, illetve mit tudnak  
elmondani az előző évről?
Jelenleg 280 kutya él a menhelyen és 
60 macska a macskaházban. 2015-ös 
évben 554 kutyát, 161 db macskát és 12 
db egyéb állatot fogadtunk be. Ugyan 
ebben az évben 434 kutyát és 93 macskát 
adtunk örökbe.

Mivel találkoztak a leggyakrabban, mért ke-
rülnek be az állatok?
A legnagyobb tényező az emberi felelőtlenség: Sokak-
nak megváltozik az életkörülménye, emiatt hozzánk kerülnek 
be a házi állatok. Súlyos problémát okoz a szándékos szaporítás. A to-
tális emberi felelőtlenséget az adja, hogy nincs ivartalanítás, a kutyák/macs-
kák „kedvükre szaporodnak”, a kölyökkel nem tudnak mit kezdezni, kidob-
ják őket, jobb esetben hozzánk kerülnek, rosszabb esetben elpusztulnak az 
utcán. Ma Magyarországon ugyan vannak törvények, de nincsenek betartva, 
nincs ellenőrzés és nincs szankció, emiatt semmi gátlótényező sincs. Más-
részről a prevenció sem megoldott.

Úgy tudom jelenleg a Gyepmesteri Telep üzemeltetését is Önök végzik...
Több éves kitartó harc és küzdelem után sikerült megkapnunk a Gyepmeste-
ri telepet is, addig én jártam be megetetni és megitatni a kutyákat. 1997-ben 
elértük, hogy 14 nap elteltével minden kutya átkerüljön a menhelyre. Most 
már mi oldjuk meg ezeket a feladatokat, természetesen ez költségekkel is jár.

Nem egyszerű egy menhelyet üzemeltetni, sem anyagilag, sem pszichésen. 
Milyen nehézségekkel küzdöttetek meg az évek alatt?
Az első időszak volt a legnehezebb, hiszen nem értettem sem a kutyák-

hoz, sem az alapítványi ügyekhez, és ami a legnehezebb, hogy nem volt 
pénz. Emiatt a saját vagyonom használtam addig amíg volt, sőt volt egy 
használt ruha üzletem, azt is be kellett zárni, mert aki kijárt etetni a ku-
tyákat, eladta az ennivalót, másnaptól bezártam az ajtót, és én jártam ki 
minden nap etetni, takarítani és örökbe adni a kutyákat. Lelkileg nagyon 
nehéz volt, mivel kilátástalannak láttam az egészet és álmaimban sem 
mertem gondolni, hogy egyszer majd lesz saját orvosunk, orvosi szo-
bánk, ivartalanítva adjuk örökbe a kutyáinkat, az uniós követelmények-
nek megfelelő kenneleket tudunk építeni, lesz német támogatónk, sőt 
most ettől az évtől svájci támogatónk is van.

Hogyan lehet örökbe fogadni Önöktől?
Először is kell egy saját ház, illetve jó kerítés, tilos 

a láncon tartás, és tilos a szaporítás. A 3 év-
nél idősebb kutyát oltva, chipelve és ivar-

talanítva vihetik el teljesen ingyen! A 
fiatalabb kutyákat szintén ivartala-

nítva vihetik el, csak az oltás és a 
chipért kérünk 3.000-3000 Ft tá-

mogatást. Rengeteg kedves ku-
tya és macska várja szerető 
családját. Sokszor hálásabbak 
ezek az állatok, mint a vásá-
rolt, fajtatiszta társaik.

Mik a legfőbb tudnivalók  
örökbefogadott kutyusok/ 

cicák esetén?
Legfontosabb a szeretet, ha 

kocsival ki- be állnak és a ku-
tyus szökős, akkor addig meg 

kell kötni, vagy be kell csukni, hogy 
ne tudjon kiszökni. Bármi probléma 

van az új családtaggal, vissza lehet hozni, 
sőt ez a későbbiekre is vonatkozik. Ha bár-

mi változás áll be a családnál, vagy a kutyával van 
probléma vissza hozhatják a kutyusokat évek múlva is, ami-

ben tudunk mi segítünk.

Manapság felelős állattartás lenne a legfontosabb. Milyen tanáccsal szolgál-
nának a felelős állattartás jegyében?
Kutyát nem kötelező tartani. Csak azoknak kellene, akik megfelően tudnak 
gondoskodni róla és megfelelő helyen tudják tartani. Ameddig nem fog be-
következni változás az emberek fejében, hogy az ivartalanítás a legfontosabb, 
addig nekünk mindig lesz munkánk. Szeretnénk, ha az emberekben átfor-
málódnának ezek a dolog, mert akkor nem lennének családtalan állatok.

Jelenleg is számos kutya és macska várja szerető otthonát, olyat aki felelősségtelje-
sen tud gondoskodni róla. Csak annak legyen szőrös barátja, aki akár 15 évig tud 
róla gondoskodni. Aki úgy gondolja, hogy szeretne megismerkedni a menhelyen  

lévő állatokkal minden nap megteheti 14.30-17.00 között.  
Természetesen a menhely várja további támogatókat is!

tp

KÖZEL 20 ÉV AZ ÁLLATOK  
SZOLGÁLATÁBAN - INTERJÚ
Hazánkban rengeteg otthontalan állat várja, hogy 
otthont találjunk végre. A felelős állattartás még 
mindig távoli álom. Soltész Lászlóné, az Állatmen-
hely nyílt Alapítvány alapítójával beszélgettünk.
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Kedves Gyerekek!
Lassan itt van az ősz újra, itt a levélgyűjtögetés ideje. Ahogy a képen 
is látjátok a kisfiú elhagyta a leveles kosarát, így most nem tud segíte-
ni szüleinek. Ti viszont tudtok neki segíteni azzal, hogy megtaláljátok 
a kosárhoz vezető utat. Amennyiben sikerült megtalálni az utat, úgy 
küldjétek be szerkesztőségünkbe a jó megoldást, cserébe a kisfiú csalá-
di mozibelépőket sorol ki a segítők között: 

Beküldési határidő: 2016.10.01.
Címünk: Családinfó Szerkesztősége 2700 Cegléd, Múzeum utca 3.

Azt már tudjuk, hogy a kutyák értenek minket. 
Azt is tudjuk, hogy a terápiás kutyák rengeteget 
tudnak segíteni gátlásokkal küzdő gyermekeknek. 
De a hétköznapokon miben segíthet nekünk egy 
kutya, a lelki részen túl?

Ha úgy döntünk, hogy kutyát tartunk az nagy felelősséget 
és elhivatottságot jelent, elkötelezzük magunkat 10-15 évre. 

És ez nemcsak anyagi elköteleződés, hanem időbeni is, azon-
ban ha úgy döntünk, hogy kellő anyagi- és időforrást tudunk 

magunkénak, akkor hogyan lehet életünk egészségesebb a ku-
tya mellett?

Amikor egy kölyök kutyát veszünk magunkhoz, akkor elő-
ször még gyakran alszik, de ahogy nő úgy  növekszik az igé-

nye a mozgásra, így mi is rá leszünk „kényszerítve” arra. Ele-
inte napi egyszeri szoktatási sétával érdemes kezdeni. Utána, 

ha már nagyobb lesz és többet bír, akkor már kutyusunk a világ-
ból is kisétálna velünk. A napi kétszeri sétával saját magunkat 
is edzésben tarthatjuk. És ha elmúlt egy éves az eb, akár már 

futni is vihetjük magunkkal. 1 éves kora előtt nem érdemes na-
gyobb fizikai terhelésnek kitenni a fiatal kutyákat.

Cegléden és környéken számos kirándulási lehetőség nyí-
lik a kutyás túrázásra. Legalább annyira élvezik az új környe-
zetben való szimatolást, mint mi a látványt, és ne feledjük: egy 
vagy több napos túra esetén még fittebbekké is válhatunk. Kör-

nyékünkön jó alternatíva lehet az Albertirsáról könnyen elér-
hető Dolina-völgy, vagy épp a Pálfája tanösvény, de ha csak egy 

nagy rohangálásra vágynak négylábúink, akkor a Putri-sarki er-
dőt is érdemes meglátogatni. Itt mi tollasozhatunk, vagy akár 

frizbizhetünk állatainkkal. A Gerje mentei területek is igazán 
szépek, de ne feledkezzünk meg a különböző védett növények 
védelméről, ahogy a kutyánkéról és sajátunkról se. Mindig vé-

dekezzünk a kullancsok ellen!

Amellett, hogy kutyánk is, mi is napról napra egészségesebbek  
leszünk, akár batárokat is szerezhetünk így, valamint az újdon-

sült családtag nem fogja a kertet semmissé tenni a gyakori moz-
gatás segítségével.

Török Petra

Kutyával a  
sportosabb  
életért
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ŐSZ A KERTBEN
A konténeres növények térhódításával bármikor ültethetünk (fagymentes 
időszakban) növényeket a kertünkbe. A KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdésze-
te ezért egész évben folyamatosan nyitva tart, és nem csak dísznövénye-
ket, de a kertészkedéshez szükséges egyéb kellékeket (zsákos föld, műtrá-
gya, szarvasmarhatrágya, cserepek, virághagymák, tápoldatok, szak-
könyvek stb.) is kínál.

Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy a fő ültetési időszak mégis csak az ősz. Egy hosszú-
ra nyúló őszön új ültetésű növényeinknek elegendő idő áll rendelkezésre a begyökeresedéshez, s ezáltal 
kellőképpen megerősödve nézhetnek a következő vegetációs időszak sokszor hektikus időjárása elé.

Mit ültessünk ősszel?
Ilyenkor kell ültetnünk a tavasszal virágzó hagymásokat, mint a tulipán, nárcisz, jácint, császárkorona. 
A földlabdás növények számára is ez a legkedvezőbb időszak. Faiskolánkban nagyméretű örökzöldeket: 
tujákat, hamisciprusokat, borókákat, babérmeggyeket kínálunk. S hogy miért jó a földlabdás növény? 
Mert ilyenkor szinte „kész” növényt vásárolunk. Mérete, fejlettsége révén azonnal meghatározó elemei 
lehetnek kertünknek. Néhány szoliter, nagyméretű földlabdás növénnyel azonnal látványos hatást érhe-
tünk el. Ha szeretnénk megakadályozni a betekintést az udvarunkba, ültessünk nagyméretű tujákat sö-
vényként, s máris kizártuk a kíváncsi tekinteteket. A földlabdás növények nevelése szabadföldi kiülte-
tésben történik. Korszerű földlabdázó gépünk a növény nagyságának megfelelő méretű labdával eme-
li ki azt a talajból. A labdát jutaszövettel borítják. Nagy növények esetében drótkosárral is rögzítik a 
labdát. Ültetéskor ezeket nem kell eltávolítani, csak a drótot kell a növény törzsénél elvágni, amikor az 
már ültető gödörben, a helyén van. Az alapos tömörítés, öntözés elengedhetetlen.

Lombhullás után faisko-
lánk gyümölcsfákat, bo-
gyós gyümölcsöket és 
díszfákat is kínál szabad 
gyökérrel. A szabadgyö-
kerű növények ültetése na-
gyobb odafigyelést igényel: 
cserjék esetében 40x40cm-

es, míg fáknál 1mx1m-es ül-
tető gödör javasolt. Az aljára 

teríthetünk komposztot, szer-
ves trágyát. Fontos, hogy a trá-

gya és a gyökér közé termőta-
laj kerüljön, ezzel megakadályoz-

va a gyökér károsodását. Vigyáz-
zunk, hogy a gyökerek a szállítás 

és az ültetés előtti tárolás során ne 
száradjanak ki! A koronát metsszük 

vissza, a vastagabb gyökerek végén fris-
sítsük a metszést! A gyökeresedést mycorrhiza gomba alkalmazásával se-
gíthetjük, faiskolánkban tasakos kiszerelésben kapható. Ültetést követően 
itt is fontos az alapos beöntözés.

De nem feledkezhetünk el a konténeres növényekről ősszel sem, hiszen 
a legszélesebb kínálatot ezekből találjuk. Mindezeken felül a Juniperus 
Parkerdészet az őszi szezonra számos újdonsággal is készült. Érdemes te-
hát kilátogatni és válogatni több ezres kínálatunkból, és szakembereink 
segítségével megkeresni az Ön számára legmegfelelőbb növényeket.

Juniperus Parkerdészet
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Egyre többen költöznek külterületre, kertes ház-
ba. Ilyen helyen ideális felnevelni a gyerekeket. 
A kicsik élvezhetik a nagy területet, futkároz-
hatnak. De manapság már a kisiskolásoknak 
is szüksége van a szupergyors internetre egy-
egy házihoz, arról nem is beszélve, hogy a napi 
ügyek intézéséhez is elengedhetetlen az internet. 
Külterületre viszont nem egyszerű jó internet 
szolgáltatót találni. A kecskeméti Deltakon Kft. 
viszont pont erre szakosodott. Sőt már net-tv-
telefon csomagot is lehet náluk igényelni.

GYORS INTERNET A SULIKEZDÉSRE
 KÜLTERÜLETEN IS

A vállalkozás 1996 óta működik, jelenlegi fő profiljuk a mikrohullámú, 
vezeték nélküli internet, amelyet Kecskemét 50 km-es vonzáskörzeté-
ben szolgáltatnak. Már 3000 helyen vannak jelen a tanyavilágban. Nem 
kell félni az ügyfélnek a lefedettségtől, mint a mobilinternetnél, hiszen a 
Deltakon házhoz viszi a netet, ami helyben garantálja a fizetett sávszé-
lességet. Az antennával egybeépített vevőberendezést az ingatlan legma-
gasabb pontjára helyezik fel és a jelet egy kábel segítségével juttatják be 
a házba. A házon belül kábelen vagy Wi-Fi-n keresztül is használhatja az 
internetet az ügyfél. Előny még náluk, hogy igény szerint azonos fel és 
letöltési sebességet is tudnak adni. Sok tanyán működik kamerarendszer 
riasztóval és ha ehhez internet is társul, úgy bármikor, rá lehet pillantani 
a kamerák képére, így megbizonyosodva a biztonságról. 

Az ügyfelek igénye hívta életre azt az ötletet, hogy tv-t és telefont is szol-
gáltasson a cég, amit kedvezményesen, csomagban is meg tudnak rendel-
ni. A csomag előnye, hogy mindent egy számlán kezelnek. Nem kell több 
szolgáltatót és csekket külön-külön intézni. A tv szolgáltatáshoz „lapos” 
tv esetén nincs szükség külön vevőegységre így nem kell két távirányítót 
használni, ami idősebbeknek mindenképpen könnyebbség, de kényelem 
szempontjából minden korosztálynak előny. Pár száz forintos díj ellené-
ben társkártyák is igényelhetőek, hogy második-harmadik készüléken is 
élvezhesse a család az adást és természetesen régebbi készülékekbe is be-
köthető. Többféle csomagból lehet választani és akár 58 csatornát is néz-

het az ügyfél. A telefon internetalapú, ami a legkedvezményesebb perc-
díjú telefonszolgáltatás, ha például külföldre szeretnénk telefonálni, de az 
is nagy előny hogy előfizetőik ingyen beszélhetnek egymással. A csoma-
got magunk alakíthatjuk igényünk vagy pénztárcánk szerint, melyen bár-
mikor változtathatunk. 

A Sulinet Internet akció keretein belül most a belépési és bekötési díj is 
ingyenes. A Deltakon nagyon figyel az ügyfélközpontúságra. Honlapju-
kat is úgy alakították ki, hogy minél könnyebben el lehessen rajta igazod-
ni és minden információt megtaláljon az ügyfél. Ügyfélszolgálatuk a hét 
minden napján elérhető, de azokra is gondoltak, akik csak este érnek rá 
ügyeket intézni. Online bármikor kezdeményezhetjük a díjcsomagunk 
váltását. Hírleveleikben minden ügyfelet értesítenek az újabb kedvezmé-
nyes ajánlatokról. Az ügyfélszolgálati munkatársak több nyelven beszél-
nek, amire nagy szükség van, hiszen egyre több külföldi költözik térsé-
günk tanyavilágába, akik az otthoniakkal csak gyors internetalapú szol-
gáltatásokkal tudják tartani a kapcsolatot. 

Ha valaki elköltözne, az sem jelent problémát, hiszen a Deltakon az 50km-
es körzeten belül az ügyfél után viszi a szolgáltatást. A cég célkitűzése, 
hogy Észak-Bács-Kiskun megye legnagyobb helyi szolgáltatójaként ellássa 
a városon kívül élő lakosságot is szupergyors, korlátlan internettel.

Vágsélei Csilla
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•  Honnan jött az ötlet, hogy a város szívében nyitnak egy kávézót?  
Mitől különlegesek a kávéik?

Szerettünk volna hiányt pótolni Cegléden, hiszen ha bármelyik vá-
ros szívében járunk, nem egy hanem akár több kávézót is találhatunk. 
Így jött ez az ötlet. Régebben itt kávézó, cukrászda üzemelt. Cukrász-
dát nem szerettünk volna, mert azok már vannak városunkban, nem 
is akármilyenek! Így döntöttünk a kávézó mellett, a Street Fooddal pe-
dig szeretnénk a XXI. századi igényeket kielégíteni. Kávézónkban na-
gyon sok fajta kávét kóstolhatnak meg. Tudni kell, hogy olyan beszál-
lítóval dolgozunk, akik nem pörkölt kávét hoznak be az országba, ha-
nem ők pörkölik, itthon. Ez azt jelenti, hogy 2 hétnél régebbi pörkölé-
sű kávét sosem szolgálunk fel kávézónkban. Alapvetően kétféle pör-
kölésű kávét választhatnak a vendégek: egy 100% arabicát, illetve egy 
80% arabica 20% robusztát. Igyekszünk a klasszikus olasz vonalat kö-
vetni (úgy mint eszpresszó, risretto, latte), illetve újdonság lehet a 
shakerato, mely egy eszpresszó lehűtve jéggel, másik ilyen különle-
gesség az affogato, mely egy gombóc vaníliai fagylaltot is tartalmaz.

•  A Street Food ételek az egyik specialitásuk, mit jelent ez ponto-
san? Mit jelent az új hullámos street food?

Manapság a Street Food már nem feltétlen azt jelenti, mint korábban, 
hogy sétálunk a csepegő hotdoggal, hanem igényes módon elkészített 
étel különlegességeket. Saját magunk készítünk mindent. A kínálatból 
mondhatjuk, hogy a fő specialitásunk a hamburger, amely 100%-ban 
marhahúsból készül, amit itt darálunk le, fűszerezzük, ízesítünk. A 
szószokat, pesztót is itt készítjük. Van egy úgy mond amerikai irány-

zat, de emellett az olaszos hamburgert is kipróbálhatják a Délibábban. 
Megkóstolhatják nálunk a retró melegszendvicset, illetve a francia tí-
pusút is. 

•  Miért olyan különlegesek az ételeik? Csak saját alapanyagokból  
dolgoznak? Minden friss termékből készül?

Mindent saját magunk készítünk. Itt nem porból készülnek az éte-
lek, hanem valódi zöldségekből, gyümölcsökből. Például a limonádét is 
itt helyben készítjük, melyhez a szezonban friss málnát, szezonon kí-
vül fagyasztott gyümölcsöt használunk. Van néhány cukrászsütemé-
nyünk, bár ezeket nem is nevezném azoknak, inkább egy-egy falatnyi 
kis édesség a kávé mellé, természetesen ezeket is mi készítjük. Meg-
található étlapunkon néhány leves is, ahogy mondtam ezek sem por-
ból, hanem valódi természeti kincsekből készülnek.

• Milyen tervekkel várják az elkövetkezendő időket?
A jövőben szeretnénk megnyitni a galéria részt, ezen zárt rendezvé-
nyeket tarthatnának cégek, családok, vagy épp akár gyerekzsúrt, szü-
letésnapot. Terveink között nem szerepel az étlapbővítés, viszont új-
donságokat szeretnénk behozni. Valljuk azt, hogy minden nagyon 
friss legyen, és gyorsan ki tudjuk szolgálni a vendégeket, persze ami-
att, hogy minden frissen készül, sül az némileg időbe telik. Hama-
rosan napi menüt fogunk kínálni, ebben nem a klasszikus magyaros 
irányt kívánjuk továbbvinni, hanem egy könnyedebb menüvel szeret-
nénk kínálni vendégeinket.

EG , TP

Délibáb Kávézó és Street Food - Cegléd, Kossuth tér 1.

AZ ÚJRAGONDOLT DÉLIBÁB

Az Imregi család nevét már mindenki ismeri Cegléden, nevük egybeforrt a 
kiváló bálokkal, lakodalmakkal, ételekkel. Most új területen próbálják ki 
magukat. Imregi Tibor és két testvére, Zsolt és Ferenc belevágott, hogy új-
ranyissák Cegléd kultikus helyét a Délibábot. Ferenc mesterszakács, Zsolt-
nak cukrász végzettsége van, így mindenki tudását ki tudják használni. 
Tiborral beszélgettünk ötletekről, ételekről, tervekről.
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HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍZEK 
NAGYKŐRÖSÖN

A lekvárfőzésnél minden a jó alap-
anyagokon múlik. Cukor nélkül is ké-
szíthetjük őket, de ha mindenképpen 
szeretnénk édesíteni, akkor használ-
junk inkább nyírfacukrot. Jó tudni, 
hogy a cukros lekvár hamarabb besű-
rűsödik, mint a cukormentes változat. 
A dzsem abban különbözik a lekvár-
tól, hogy darabos gyümölcsök is van-
nak benne.

A Nagykőrösi Konzerv Kft. 2013 őszén kezdte meg működé-
sét Nagykőrösön a régi konzervgyár területén. A lakosság és 
a környékben élők nagy örömmel fogadták a helyben készülő, 
finom, hazai ízeket.

Minden készítményükben a hagyományőrzés a fő szempont. 
Gyártanak sárgabarack, szilva és sütésálló lekvárokat, dzse-
meket, amelyek nagymamáink házi főzésű lekvárjainak ízét 
idézik. Vannak kifejezetten répacukor mentesek is. Előállíta-
nak befőtteket, zöldségből-, és gyümölcs készült nektárokat, 
savanyúságokat és nyári időszakban paradicsomlét.

Az egészséges reform életmódba beilleszthető termékeket is 
készítenek: zöldség-, és gyümölcs sűrítményeket, zöldség kré-
meket, például: padlizsánkrém, zellerkrém, babkrém és gom-
bás pestot.

Konyhák részére vállalják zöldségek tisztítását. Az alapanya-
gokat lehetőleg helyi termelőktől szerzik be, ezzel is támogat-
ni kívánják a nagykőrösi gazdákat.

Céljuk a mai piaci körülmények között is minőségi, hagyomá-
nyos magyar termékek előállítása. A vásárlók nagy örömére 
folyamatosan bővül termékkínálatuk.

Bálint Zoltán
Nagykőrösi Konzerv Kft.
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