


FÜRÖDJÖN A NYÁRBAN!

Nyaraljon úgy, ahogyan 
szeretne! Miért kellene komp-

romisszumokat kötnie?! Csak egy 
napot szeretne gondtalanul eltölteni, vagy egy 

hosszabb nyaraláshoz keres úti célt? Az a jó választás, ahol a család 
minden tagja jól érzi magát. Az is, aki egész nap csak a vízben lenne, 
az is, aki a sport szerelmese és az is, aki egészségbarát feltöltődésre 
vágyik. A Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdő valódi családi vállalkozás. 
A tulajdonosok élete több mint 30 éve arról szól, hogy a vendégek 
mindenféle nagy szavak nélkül, egyszerűen jól érezzék magukat. 

Csobbanás. Óriáscsúszdás strandmedence, kaland- és bébi medence 
- hogy csak néhányat említsünk, ahol a vízi örömök kedvelői az élet-
koruknak megfelelő élményeket találhatnak. És persze ki ne felejtsük 
az uszodát, no meg a termálvízzel feltöltött medencéket!

Kicsik és nagyok. Mit szólna hozzá, ha már a reggeli előtt füröd-
hetne egyet a szállásától karnyújtásnyira lévő medencék egyikében? 
A fürdővel összenyitott kempingben, a minden igényt kielégítő 
apartman házakban vagy a klimatizált, vadonatúj bungalókban 
egyaránt kényelmesen és nyugodtan eltöltheti a család a vakáció 

napjait. Jut idő a nagy beszélgetésekre, a kártyázásra, társasozásra, 
és jó sok könyvet is ki lehet végre olvasni. Még az is könnyen előfor-
dulhat, hogy teljesen elfeledkezik a mobiltelefonjáról.

Unalomról szó sem lehet – Programokból nincs hiány. 
Nyáron csak úgy pezseg az élet a Tisza-parti Gyógy-és Élményfür-
dőben! Vízi torna, strandfoci, pingpong és tengo pálya várja a sportok 
kedvelőit. A gyerekek kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatják az 
ügyességüket, már ha sikerül őket kicsalogatni a medencéből. A zene 
sem hiányozhat: a koncerteken mindig garantált a jó hangulat. A nyári 
időszakban minden hétvégén tematikus programok várják a fürdőzőket.

A játék kedvéért. A szabadság képes előcsalogatni a felnőttek játékos énjét is, 
ezért nem csak a gyerekeket várja a fürdő játszótere. Jó kis móka a csúszdázás 
is, ki tudja, lehet, hogy a nagypapi is kapható egy gyorsasági versenyre?! És 
amikor az időjárás borúsra fordul, akkor örülnek csak igazán a csöppségek 
- és persze a szüleik is - a Wesco játékokkal berendezett játszógalériának.

Csak finoman. Ha nyár, akkor sült hal, lángos, fagylalt és palacsinta? 
Természetesen ezek is szerepelnek a büfé kínálatában, de az önkiszolgáló 
étterem és a pizzéria is ízletes finomságokkal várja a vendégeket. 

Csillogó vizű medencék, csodás pázsit, játszóterek és számtalan program 
várja a Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdőben Tiszakécskén, ahol családias 
miliő és mosolygós kedvesség varázsolja a nyaralást valódi élménnyé.
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A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Szerkesztői gondolat

Kedves Olvasó!
Minden évszak más, de a nyár azt hiszem 
teljesen különbözik az összes többitől. Az év 
közbeni rutin, napirend megdől. Nem csak azon 
a néhány napon, vagy szerencsés esetben az 
egy- két héten át tartó nyaraláson. Az oktatási 
intézmények szünete alatt a gyermek napirend-
jével együtt borul minden egy család életében, a 
napok mások lesznek, mint ami megszokott. De 
így kell ennek lennie, ezért nyár a nyár.

Most - a magazinunk szerkesztésekor - még a 
tervezgetés időszakában járunk. Számba vesszük 
a heteket, mikor, hol, kivel lesznek a gyerekek. Ők 
is előre elképzelik, mi vár majd rájuk a kiválasz-
tott táborokban. A szabad hetekre magazinunk 
oldalán is találhatnak még tartalmas időtöltést 
kínáló táborokat. A hétvégékre és a szabadsággal 
töltött napokra környékünk strandjai nyújtanak 
családi programokat, kikapcsolódási lehetőséget.

Hogy hogyan is induljunk el nyaralni gyer-
mekkel? Megosztó téma, vagyunk akik nekivá-
gunk a hosszabb, külföldi utaknak is. Vannak, akik 
biztosra mennek a jól megszokott, gyermekeik 
által már megismert, közelben lévő úticélokkal. 
Bármelyik legyen is, a szülőknek ez nem egyszerű 
feladat. Felkészülni, elkészülni hosszas folyamat. 
Érintjük ezt a témát több szempontból megköze-
lítve egészségügyi cikkeinkben, sőt még a nagy-
családos interjúnkban is.

A nyüzsgős, aktív programok mellett bízunk 
benne jut idő pihenni is, csendben elvonulni egy 
hűs fa árnyékába, és egyszerűen csak olvasni. 
Ehhez kínálunk könyvajánlónkban a fiatalságnak 
érdekes, szórakoztató könyveket. A felnőtteknek 
pedig sok-sok, a család mindennapjait érintő 
témát magazinunk oldalain.

Kellemes feltöltődést, nyugodt pihenést, szép és 
tartalmas nyarat!

Virág Henrietta

A tartalomból:
Család, gyermek, szabadidő
 • 2. Fürödjön a nyárban!
 • 4. A hozzánk illő családtag
 • 5. Megállíthatatlanul itt a nyár
 • 6. Könyvfészek - olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel
 • 7. A lány fejében született kém
 • 8. Csobbanás a természetes ásványvízbe!
 • 9.  Idén jubiláló babaúszás 

Játszva nyelvet tanulni
 • 10. Amikor a szakma hobbi is
 • 12.  Lovagolj a Füle tanyán 

Törpe Tanoda - Családi napközi
 • 13. Biztosítás a nyugalomért
 • 14. „Hab a tortára, majd koktélcseresznye a hab tetejére” - nagycsaládos interjú
 • 16. Nagykőrös - Arany városa

Életmód - egészség
 • 17. Dioptriás napszemüveg
 • 18.  Anyatejes táplálás -  

A ceglédi védőnők szemszögéből
 • 19. Üzenet a szülőknek
 • 20.  Fontos a korai felismerés 

Gyógyuljon Bemer ágy segítségével
 • 21. Gyermekkori fogszabályozás
 • 22. Nyári rovarcsípések
 • 23. Dombi-Dentál az innovatív fogászat
 • 24. Újra itt a nyár

Autó - úton
 • 26. SWIFT - felpezsdít

Gasztronómia
 • 28.  Házi ízek bűvöletében 

A nyár slágere a fagyi
 • 30. Legyen élmény a fagyizás!
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A HOZZÁNK ILLŐ CSALÁDTAG

Ha kutyavásárláson törjük  
a fejünket, sok szempontból a nyár 

a legmegfelelőbb, pl.: szobatisztaság, 
udvarra szoktatás, sétáltatás. De ennél 
fontosabb szempontok is vannak, mikor 

úgy döntünk, hogy egy négylábú 
 családtagon vagy egy társon  

gondolkozunk.

Egy kutya 10-15  évig is elél, igy nem szabad hirtelen felindulásból 
dönteni. Nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy nekünk milyen 
kutya lenne megfelelő, kicsi vagy nagy, plüss mackónak kinéző vagy 
éppen őrző-védő. Hanem azt is, hogy mi jók lennénk-e neki? Az 
otthonunk megfelelő méretű, elég időt tudunk fordítani a sétálta-
tásra, mozgatásra? Ha sikerül a számunkra legmegfelelőbb fajtát 
kiválasztani, amely nemcsak testileg, de adottságilag is hozzánk illik, 
akkor jöhet a kis vagy nagy kutya választás a tenyésztőnél vagy a 
menhelyen. 8 hetesnél fiatalabb kutyát ne hozzunk el, és törekedjünk 
a minél előbbi védőoltások beadására és mikrochip beültetésre. Nehéz 
megmondani kihez milyen típusú kutya passzol. Csak azért, mert ő 
az utolsó, vagy mert olyan cukin ül a sarokban, vagy esetleg ő válasz-
tott ki engem, még nem biztos, hogy nekünk való egyed. Megnéz-
hetjük a társaival hogy viselkedik, mennyire domináns, aztán egyedül 
mennyire bátor. Szeret-e labdázni vagy inkább bújós típus. Ha már 
otthon van az új jövevény, akkor következetesen le kell fektetnünk 
a szabályokat. Udvaron vagy a házban, kanapéra rámehet, vagy az 
tiltott terület. Ha tudatosan kezdjük el nevelni, és tényleg nevelni nem 
csak tartani, akkor jó közös kapcsolat elé  nézünk. Ha nem neveljük 
őket céltudatosan, akkor is felvesznek viselkedési formákat, kiala-
kulnak szokásaik, amelyek nem biztos, hogy számunkra kedvezőek 
lesznek pl.: emberre ugrálás, kapun kiszaladás.

Kölyök korban fontos a szocializáció, nemcsak a fajtársaihoz, hanem  
az emberekhez, más állatokhoz, járművekhez, különböző szituáci-
ókhoz való szoktatás (utcai sétáltatás, vendég kulturált fogadása). 
Ebben az időszakban lehet a legkönnyebben szobatisztaságra nevelni 
a kölyköt. Ha van kisgyerek a családban a lehető legkorábban el kell 
kezdeni az összeszoktatást, ebben az esetben nemcsak a kutyának, 
hanem a gyereknek is meg kell tanítani, hogy viselkedjenek egymással, 
ne marja, ne dobálja. Gyakorlott anyaként tudom, hogy az 1-1,5 éves 
gyerek is képes megérteni a simítást. A kutyáknak sem szabad hagyni, 
hogy durva vagy domináns legyen a gyerekekkel, hiszen a családi rang-
sorban a kutya a gyerek alatt helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy ne 
harapja, ne ugrálja és ne védje a táplálékát tőle. Fontos, hogy kutyáink 
vezetőjévé váljunk, mert így biztonságot és védelmet nyújtunk nekik. 
Ne feledjük, ők ösztönlények, őket a párválasztás az élelem megszer-
zése vagy a területük védelme mozgatja. Jó tudni, hogy falka állatok, 
de a gazda társaságát jobban igénylik. Így ha otthon 1-nél több kutya 
van, akkor is érdemes napi szinten foglalkozni velük, sétáltatni, 
futtatni, oktatni. Ha kevés a gazdi magabiztossága, nem elég sikeres a 
nevelés, problémák lépnek fel, vagy magasabb szint a cél, nyugodtan 
forduljanak szakemberhez, mert ami a gazdának egy megoldhatatlan 
probléma, az lehet hogy egy kutyakiképzőnek rutin feladat.

Füzesi Fanni
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Mert zajos, gyors és zaklatott életet élünk, az egyszer biztos, tehát nem 
alaptalan az a fáradtság…

De elkerülhetetlen tény az is, hogy ha el akarunk érni az életben valamit, 
fejlődni akarunk, akkor áldozatokat kell hoznunk. Persze az arany középút 
és a mérték az mindig hasznos fokmérője a döntéseinknek. Így fontos, hogy 
a zaklatott hétköznapok idejére is csempésszünk be alkalmanként szüne-
teket, „én-időket”, amikor a kedvteléseinknek hódolunk. Persze fordítva 
is igaz, a hosszú nyári szünetet is érdemes hasznosan eltölteni. Könnyebb 
úgy beilleszteni a hétköznapokba egy tartalmas programot, tanfolyamot, 
sportot, vagy például egy sikeres nyelvvizsga cél megvalósítását, hogy 
közben tombol a nyár, nincs más teendő, csak élvezni a vakációt és közben 
becsempészni, szinte észrevétlenül egy kis tanulást, vagy tervezett elfog-
laltságot. Így kis erőfeszítéssel nagy célokat lehet elérni. Nagy célokkal 
pedig messzire lehet eljutni!

Ezt javasoljuk Nektek mi is a nyárra, pihenjetek sokat, szórakozzatok, 
nevessetek, szeressetek, de figyeljetek arra, hogy a tartalom, az értelem 
soha ne szoruljon háttérbe bármit is csináltok. Mert a másik legfontosabb 
dolog az életben, a minőség. Ne érjétek be a kevesebbel, az unalmassal, a 
megszokottal, a gyengeséggel, legyen az párkapcsolat, barátság, továbbta-
nulás, sport, vizsga, dolgozat, nyelvvizsga, egy jó munkahely…

Törekedjetek arra, hogy bármit is tesztek tegyétek tiszta szívből, maximális 
elkötelezettséggel, teljes gőzzel és higgyétek el előbb vagy utóbb, de mindig 
meg lesz az eredménye. Szép és tartalmas nyarat kívánunk Nektek!

Üdvözlettel: Pákozdi Viktória  
és a Ceglédi Myschool Nyelviskola csapata

A nyár, ami egyet jelent a napsütéssel, a vakációval, utazással, szórakozással, 
a gondtalansággal, szabadsággal és a pihenéssel… mindenkinek mást, de mégis 
valami hasonlót jelent. Vagyis, kipihenni az egész éves fáradalmat, a stresszt, 
amit összegyűjtött a munkahelyén, vagy az iskolában.

MEGÁLLÍTHATATLANUL ITT A NYÁR!
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KÖNYVFÉSZEK
- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel

Verdák 3 
Villám McQueen visszatér a mozivásznakra és a 
könyvespolcokra. A nagy sikerű autós történet 
harmadik része június közepén rajtol a mozikban, 
de a könyvek már befutottak a könyvesboltokba.
Az új részben Villámnak szembe kell néznie a 
tényekkel: kezd kiöregedni. Eddig sorban nyerte 
a versenyeket, de feltűnnek az új generációs 
versenyautók, élükön Vihar Jacksonnal, és nem 
tisztelik a korábban sikeres korosztály képviselőit, 

még a vitathatatlanul nagy bajnokot sem. A gyerekek kedvenc piros autója 
egy szörnyű versenybaleset után már-már feladja a küzdelmet, de barátai és 
új edzőpartnere, a csípős nyelvű verdalány, Cruz Ramirez hatására mégis 
tovább küzd. Megkeresi korábbi mentora, Doki edzőjét, akitől megtanulja, 
hogy nem a sebesség a legfontosabb… 

Tim McDonagh: Galaktikus atlasz
A történet szerint az új Star Wars könyvben 
található ősi, kézzel rajzolt térképek a Graf 
Archívum kincsei, melyek a föld alatti Shadow 
Stacks gyűjteményéből bukkantak elő. Az 
archívum vezetőjének elmélete szerint a nagy 
Ithoriai művész, Gammit Chond alkotásai. 
Bár ő maga sosem utazott messzi földekre, 

ámulattal telve hallgatta az utazók kalandjait és felfedezéseit, és megannyi 
munkájába beépítette ezeket a történeteket. Miközben az atlasz tartal-
mának nagy része tényeken alapszik, belekerült néhány felfedező fabri-
kálta történet is, ám éppen ez teszi igazán különleges történelmi kordoku-
mentummá. A kötetben szerepel egy időrendi krónika is, mely a klónok 
háborújától a Zsivány Egyesben látott eseményeken és a Lázadók Szövet-
ségének győzelmén át Rey, Poe és Finn legújabb kalandjáig mutatja be a 
galaxis történéseit. A térképek, csillagrajzok, szereplői leírások tucatjait 
felvonultató atlasz érdekes olvasmány lehet minden korosztály számára.

Bosnyák Viktória: Mantyusok 1. – Bátorság, Tomi!
Az új formában megjelent sorozathoz Rippl 
Renáta készített rajzokat. A speciális, olvasásse-
gítő betűtípus kialakításában a szerző segítségére 
volt a diszlexiával foglalkozó Meixner Alapítvány. 
A meséhez otthon és az iskolában egyaránt eljátsz-
ható drámapedagógiai feladatok kapcsolódnak. A 
Mantyusok története izgalmas, szókincse, nyelvezete 
optimális a kezdő könyvolvasóknak. A történetben 
Tomi, ahogy szinte mindegy gyerek, arra vágyik, hogy kiskutyája legyen, 
de ahhoz le kell küzdenie félénkségét. Ha ez sikerül, nemcsak kutyát kap, 
de, bármilyen hihetetlen, vele együtt egy manót is. A történetből tehát az is 
kiderül, kik is azok a mantyusok, és hogyan segíthetik a gyerekeket…

Kellemes olvasást kívánok mindenkinek! Pap Zoltán

A megfejtéseket 2017. július 25-ig várjuk szerkesztőségünk címére:
Családinfó - 2700 Cegléd, Múzeum utca 3. 

Kedves  
Gyerekek!

Arra kérünk Benneteket, hogy 
segítsetek Puppy kutyusnak, 
hányas számú úton induljon el 
a csontért!

A helyes megfejtést beküldők 
között kisorsolásra kerül:

•  egy Tőserdei családi belé-
pőcsomag (4 fős belépő a 
Strandfürdőbe és 2 fős belépő 
a kalandparkba)

•  8 perces gokartozás a Bognár 
Gokartnál

•  gyermekkönyvek és színezők 
a Kolibri Kiadótól

• mozijegyek

Játsszatok velünk!
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Megjelent az első könyved, mesélnél erről egy kicsit?
2014-ben kezdtem el magát a regényt, előtte már fél évvel ezelőtt próbálkoz-
gattam az írással, de abból semmi nem lett, viszont a könyvemet megmutattam 
egyik barátomnak, aki megkérdezte, hogy ez most komolyan gondolom-e, vagy 
pedig úgy magamnak szeretném. Akkor döntöttem el, hogy komolyabban 
veszem. Onnantól kezdtem el a történetvezetésre, a karakterekre komolyabban 
odafigyelni. Nem volt könnyű, negatív kritikákat nem kaptam, de javítgatá-
sokat igen. Akiknek meséltem a könyvről, azok támogattak, így a családom is. 
Két évre rá készült el teljesen a könyv, tehát 2016 decemberében jelent meg. 
Az első könyvkiadás néha nehéz. Nem voltam nagyon benne, rengeteget lehet 
tanulni ebből. Remélem a következő könyv kiadása zökkenőmentesen fog 
menni. December 9-én került először a polcokra.

Milyen érzés volt?
Nagyon vártam, hogy megkapjam a könyvet, folyamatosan hívogattam a 
kiadót, mikor készülnek el vele. Nemcsak azért, hogy én a kezembe tart-
hassam, hanem azoknak is megmutathassam, akiknek meséltem a regényről, 
hogy elmondhassam: megcsináltam, itt van. Őszinte leszek: nagyon örültem, 
de amikor a kezembe fogtam, akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, ez is 
megvan. Utólag kezdte kifejteni a hatását, hogy tényleg itt van a regényem. 
Utána pedig elkezdtem mutogatni, hisz addig csak elméleti síkon létezett.

Kriminek mondanád a könyved?
Tulajdonképp mondhatjuk kriminek is, egy amerikai szerző könyve alapján, 
akár thiller is lehetne.

Spoilerek nélkül tudnál egy kicsit a történetről mesélni?
Van egy fiatal srác - 16 éves korában kezdődik a történetvezetés egyébként - őt 
szervezik be kémnek, ahol megtud olyan dolgokat, amiket nem kellene. 
Ezeket akarja kideríteni, hogy miért történik ez és ki áll a háttérben. Persze 
a végén megtudjuk. Mondhatjuk, hogy van csattanó a történet végén, de aki 
elég rafinált és okos, az már előzetesen rájöhet a megoldásra, persze a fősze-
replő szemszögéből csattanó lesz a vége. 

Kiskorod óta történet mesélős vagy? Honnan jött az ihlet, hogy krimit írsz? 
Vagy már gyerekkorod óta vonzódtál mondjuk Agatha Christie könyveihez, 
mondtad, hogy fél évvel korábban már irogattál. Az milyen stílusú volt?
Azt kell, hogy mondjam, nem voltam az a nagy mesemondó típus. Az első 
„alkotásom” zenehallgatás közben kezdett beugrani. Ez egy fantasy volt, 89 
oldalban. Nem is lett jó a vége, nem is tetszett a történet, az így feledésbe 
merült. Egyébként csak digitális formában volt meg. Ezután kezdtem el egy 
sci-fit. Ez egy ilyen térben ugrálós, időutazós történet volt, de ez sem volt az 
én stílusom. Ezután fogtam „A” könyvhöz. Kicsit szappanoperásra sikerült 
az első címe: „16 év bonyodalom” – ezt később meg is változtattam, mert 
tuti drámának nézték volna. Így lett a címe: A vörös sólyom – Véres király. 

Milyen visszajelzéseket kapsz a könyvről? 
Meglehetősen pozitív kritikákat kapok. Tetszett az olvasóknak a sztori. 
Érdeklődök mindig, hogy nem lett-e túl lapos a történet, vagy unalmasak 
a karakterek. Egy-két visszajelzés volt, hogy talán itt-ott logikátlan. Ezeket 
majd próbálom javítani a jövőben.

Lesz ennek az irányvonalnak folytatása? Vannak ilyen 
jellegű terveid? Ennek a könyvnek készül következő része?
Egyértemlűen. Ennek a könyvnek két vagy három része lesz 
biztosan, ha minden jól megy. A második már készülőben van, a harma-
dikba is belekezdtem már. Ez a sztori Amerikában játszódik, de lesz egy angol 
szál is. Egyébként még legalább 10 cím és történet van a fejemben, amit fel tudok 
használni. Emellett persze igyekszem arra is ügyelni, hogy ne legyek túl sablonos. 

Nehéz manapság írónak, főleg fiatal írónak lenni?
Olyan tekintetben mindenképp, hogy talán kevesebben olvasnak, mint 
korábban. Ezenkívül nehéz megtalálni azt a közönséget, akiket ez a stílus 
érdekel. Ha megvan akkor pedig rá kell vezetni őket.

Ha már az olvasásnál tartunk. Te mit olvasol? Ki a kedvenced?
Nem vagyok egy Agatha Christie rajongó. Inkábba XXI. századi írókhoz 
vonzódok. Külön kedvencem Jeff Abott. Odáig vagyok a történeteiért, a 
karaktereiért. Akit szeretni kell, az teljesen szerethető karakter, akit utálni 
kell utálni lehetett. Nagyon megtetszett az egész világ.

Te miből merítkezel? Saját életedből, saját magadat írod ki, vagy esetleg 
teljesen a fantáziádra hagyatkozol és itt éled ki magad?
Azt kell, hogy mondjam, hogy 50-50%. A mostani könyvem főhősében saját 
magam is benne vagyok. Van amit én is átéletem. Persze ez nem úgy néz ki, 
hogy ezt a Sára is átélte, hanem szépen beépítem a történetvezetésbe. Nyilván 
engem nem akartak beszervezni kémnek – bár izgalmas lett volna. De például az 
iskolai hangulatot teljesen a saját élményeim határozták meg, a családi viták – hisz 
azok is mindenhol előfordulnak. Mind-mind tőlem származtak, tehát ki is írtam 
magamat. Van a könyvemben fantázia és személyes tapasztalat is. 

Mit csinálsz, amikor nem írsz?
Tanulni próbálkozok, több-kevesebb sikerrel. Egyébként nagy sorozat- és 
filmrajongó vagyok. Közel áll hozzám a filmvásznon is a krimi, különösen a 
Sherlock. Bár az is igaz, hogy Doyle alkotásait is nagyon szeretem könyvben.

Van olyan, hogy be kell rakni a sarokba az írást? 
Most is ott van, remélem nem sokáig, de ott van. Szerintem ez teljesen érthető 
és normális is. Néha hagyni kell egy kicsit érni a dolgokat, van amikor megcsö-
mörlik az ember. Ha van ihlet, akkor nagyon könnyen írok, de van, hogy 1-2 
óra alatt néhány oldal születik. A másik a támogatás hiánya, az nagyon megke-
serítheti az ember céljait.

Introvertált vagy extrovertált vagy?
Inkább magamban élem meg a dolgokat. Nem azt mondom, hogy nem barát-
kozom könnyen, de barátságokat nehezen kötök. Lehet, pont ezért lettem író.

Jövőre érettségizel, mik a terveid?
Budapestre szeretnék menni grafikusnak, utána a 3D animáció felé 
szeretnék fordulni, ez nagyon érdekel. Innen szeretnék elmenni 
animátornak. Persze az írást is folytatni szeretném. A rajzolás és az írás is 
egyformán közel áll hozzám.

Török Petra

Szemtelenül fiatal – alig múlt 18 éves – mégis megjelent az első könyve, nem is a 
legkönnyedebb témában, hiszen Shara Prints, avagy Paulinusz Sára a krimit válasz-
totta elsőnek. Vele beszélgettünk tervekről, ötletekről, életről.

A LÁNY FEJÉBEN SZÜLETETT KÉM
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Az Abonyi Strand- és Termálfürdő a nyugalom egy kis szigete az Alföld 
szívében, hiszen megpróbálták megőrizni a klasszikus „strand” mivoltukat. 
Nincsenek óriáscsúszdák és hatalmas attrakciók, ellenben van relaxáció, 
pihenés. Kimondottan azoknak ajánlják magukat, akik szeretnének kisza-
kadni a hétköznapi nyüzsgésből, rohanásból. Azoknak, akik szeretnének 
egy fa árnyékában kényelmesen könyvet olvasgatni két merülés között.

A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nemcsak 
a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező 
vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangu-
latos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmár-
tózni, pihenni vágyókat. A szaunázás kedvelői is élvezhetik a finnszaunát. 
A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás 
kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, fizikoterá-
piás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógyme-
dencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét. 

Összesen öt medence várja a lubickolni vágyókat. A úszómedence 1,5-1,8 
méter mélységű, így a magabiztos úszók is megtalálják benne a kihívást 
és sportolási lehetőséget. A fürdőmedence a pancsolni vágyókat várja 1 
méteres mélységével, de természetesen az ennél kisebb gyerekkel érkezők 
is megtalálják a számukra megfelelő lehetőségeket. A gyerekmedence 
(70 cm mélységű) és a pancsoló medence (40 cm mélységű) 30-32 fokos 
hőmérséklettel a legkisebbek igényeit is kielégíti. A gyógyulni vágyókat 
pedig az ásványvizes medence várja, rendkívül kellemes hőfokával (36-38 
fokos) hűvösebb időben is pihenhetünk benne. Aki esetleg nem tudna 
úszni, az is bátran bemerészkedhet, hisz 90 cm mélységű.

Nemcsak a békés környezete miatt érdemes ellátogatni Abonyba: 
2017-től a strandon már hivatalosan is természetes ásványvízben fürdőz-
hetünk. Ez azt jelenti, hogy egy liter víz oldott ásványianyag tartalma 
több mint 1000 mg. Bár hivatalos adatok és kutatások nincsenek a 
jótékony hatásról, de azért a tapasztalat sokat mutat. A rendszeresen 
visszajárók állítják, mind ízületi panaszokra kiváló, mind nőgyógyászati 
panaszokat hatékonyan kezel ez a típusú víz. Tehát, aki ilyen jellegű 
betegséggel küzd mindenképp látogassa meg a fürdőzőhelyet!

Abonyban azokra is gondoltak, akik még csak most ismerkednek a vizes 
sportokkal, hiszen minden nyáron úszás oktatással várják a gyerekeket. 
Idén 3 oktató tanítja a legkisebbektől elkezdve a legnagyobb gyerkő-
cökig, egy szóval mindenkit. Teszik ezt egészen nyár végéig, így bárki 
megtalálhatja a számára legmegfelelőbb időpontot.

Aki pedig már viszolyog a nyári kánikulától és napsütéstől, vagy egysze-
rűen csak szeretne a holdfényben fürdőzni egyet, az azt is megteheti. 

Péntekenként 20 órától 24 óráig éjszakai fürdőzéssel várják a nagykö-
zönséget, júliustól-augusztusig.

Természetesen éhen sem maradunk a nagy fürdőzés közepette, hiszen 
az éhes vendégeket egy kis büfé várja, ha épp nem készültünk előre a 
strandolásra. Tehát, ha egy forró vasárnapon hirtelen kedvünk támad 
enyhíteni „szenvedéseinket”, akkor az ellátást ott is meg tudjuk oldani.

Abony vár mindnekit tavasztól őszig, a legnagyobb szeretetettel és 
lelkesedéssel, legyenek a vendégeik akár kicsik, akár nagyok! Csob-
banjon Ön is a természetes ásványvízbe, ahol gyógyulhat és regenerá-
lódhat, vagy épp a úszómedencébe, ahol a nyári sportolás élményét is 
megtapasztalhatja! Mindeképp érdemes ellátogatni, hisz a strand árai is 
rendkívül kedvezőek: tavalyi áron vásárolhatjuk meg a belépőket.

Török Petra

Az Abonyi Strand- és Termálfürdő május elsejétől egészen szeptember végéig várja a strandolni 
vágyókat. Az úszás szerelmeseiről sem feledkezik meg, mert nyáron kiemelt nyitvatartással várja 
őket. Persze, aki még nem sajátította el az úszás csínját-bínját, azoknak is tudnak segítséget nyújtani. 
Emellett a gyógyulni vágyókat is várják.

CSOBBANÁS A TERMÉSZETES  
ÁSVÁNYVÍZBE!
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JÁTSZVA NYELVET TANULNI
Muir Anikó évekig élt az Egyesült 
Királyságban, hazajövetele után 

nyitotta meg a Helen Doron nyelv-
iskoláját, melynek lényege: játszva 
tanulni, teszik ezt több mint 70-en, 7 
hónapos kortól egészen 3. osztályos 

korig. De mindenkit szívesen vár.

Anikó nemcsak év közben gondol a tanulni vágyókra, 
nyárra táborokkal készül. 4–10 éves kor között várja a gyer-
mekeket, ahol kiscsoportos turnusokban (max. 10 fő) ismer-
kednek az angollal, fejlesztik tovább a tudásukat. Nemcsak 
az mehet a táborba, aki már tanult angolul, hiszen a tanulás 
élményét összekötik a játékkal.

A táborban két direkt angol óra lesz, egy délelőtt, egy délután. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy a gyerekek a fennmaradó 
időben nem tanulnának, sőt: amennyire nyelvtudásuk engedni 
mindent angolul mondanak. Erre biztatja őket Anikó is, legyen 
ez akár egy köszönöm, vagy segítségkérés, így megtanulják, 
hogy nem kell félni az idegen nyelvektől, és később bátran 
fogják használni. A társasjátékok, csapatversenyek nyelve is az 
angol, hisz így ragad rájuk a tudás.

A tanulás mellett számos játék és móka várja a lurkókat, hiszen 
Anikó nemcsak a Bocskai úton tanít, hanem ott is él család-
jával, így egy igazán családias helyszínen lehetnek a gyerekek. 
Az udvaron homokozni, kosárlabdázni, trambulinozni is lehet. 
Idén már egy gyerekbiztos, sekély medence is segít elviselni a 
hőséget. A helyszínt a szülők bármikor megnézhetik, a jelent-
kezés előtt személyesen is, így nem egy idegen helyre érkeznek 
meg a gyermekeik. A kinti programokon kívül kézműveskedés, 
fagyizás is szolgálja az igazi kikapcsolódást.

A táborok időpontja: június 26-30.; július 10-14.; augusztus 7-11.; 
augusztus 21-25. Részvételi díj: 24.000 forint, de aki testvérrel 
érkezik annak fejenként csak 20.000 forint egy tábor. Ez három-
szori étkezést, anyagköltséget és minden mást magában foglal.

Török Petra

IDÉN JUBILÁLÓ BABAÚSZÁS
Kereken 10 éve nyílt meg Cegléd első 

négy csillagos szállodája, ahol 
lehetőség adódott az újdonsült 
szülők előtt, hogy vidám, játékos 
vízi foglalkozások keretein belül, 

kellemes környezetben juttassák 
meghatározó vizes élményhez babáikat.

Az édesanyjuk pocakjában eltöltött 9 hónap után a 
csecsemők otthonosan mozognak a vízben. Gondos előké-
szítés és némi gyakorlás után a víz alá is szívesen merülnek, 
ahol az anyaméhet idéző környezetben boldog pillanatokat 
élnek át. A kellemesen meleg vízben az apróságok megnyug-
szanak, könnyedén lebegnek. Három-négy hónaposan 
intenzívebben mozognak a medencében, mint a száraz-
földön, vidáman kalimpálnak karjaikkal és lábacskáikkal. A 
babaúszó foglalkozások gyakorlatai minden izmát megmoz-
gatják a csecsemőnek, nő a tüdőkapacitás, erősödnek a 
gerinc melletti tartóizmaik, a kar- és lábizmok. A cseme-
téket új, a megszokottól eltérő hang-, fény- és tapintási 
ingerek érik, így fejlődik térlátásuk és tömegérzékük. Ahogy 
tágul a tudatuk, plusz élményt nyújt nekik hasonló korú 
társaik felfedezése, megfigyelése, az együtt zajló játékok. 
Valódi közösségi élményt szerezhetünk nekik a foglalko-
zások során még a bölcsődébe, óvodába kerülés előtt.

Lendvai Hajnalka a Stoller Babaúszó Akadémia oktatója-
ként, 2007 szeptemberében kezdte el Cegléden  a rend-
szeres babaúszó foglalkozások szervezését.

„A babák 3-4 hónapos korától találkozom a családokkal, 
ez az első ölbeli foglalkozás, amin részt vesznek. Minden 
mozdulatsorhoz mondóka, gyermekdal tartozik. Mivel 
óvónő vagyok, nagyon sok dalt, és mondókát ismerek, de 
folyamatosan bővítem a repertoárt. Az órákat sok eszközzel 
és játékszerrel teszem változatosabbá, melynek nagyon 
nagy sikere van a családok körében.” 2011-től a ceglédi 
Hotel Aquarell mellett, a nagykátai Fürdőházban is elérhe-
tőek a Vizi-móka foglalkozások.

KJ
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• Miért választotta ezt a pályát? Hogyan lett Önből tanító néni?
A szüleim is pedagógusok voltak, szinte természetes volt számomra, hogy 
én is az leszek. Nagycsaládban nőttem fel, négyünk közül ketten lettünk 
pedagógusok. Hetedik osztályos voltam, amikor egy kisgyermeket ered-
ményesen felkészítettem a pótvizsgára. Akkor úgy éreztem, hogy nekem 
ezt kell csinálnom. Amikor leérettségiztem, az igazgatóm, aki tanított is 
engem, ismét megerősített, hogy jól választottam, úgy gondolja, hogy jó 
tanító leszek. Ez nagy motivációt jelentett számomra.

• Hol kezdődött el mindez, és a későbbiekben hol, hogyan folytatódott?
Kaposváron végeztem a tanítóképzőben. Mivel Baranyában éltünk, 
visszamentem oda, és Pécsett helyezkedtem el. 21 évet tanítottam ott, 
ebből több mint 4 évet egy olyan iskolában töltöttem, ahol sok hátrányos 
helyzetű gyermek volt. Szerettem volna jól megtanítani őket, ezért 
sokat kellett küzdenem, tanulnom. Itt sajátítottam el a szakma alapjait. 
Aztán a gyesen töltött évek után a lakásunkhoz legközelebbi iskolába 
mentem át. Ebben az iskolában magas volt az értelmiségi családból 
származó gyermekek száma. 30 évvel ezelőtt még nem tanultak egész 
kicsi kortól nyelvet a gyerekek, de ez egy angol tagozatos iskola volt, a 
másik véglet. 16 évig tanítottam itt, majd gyermekeim gimnáziumi tanul-
mányainak végével követtem férjemet, aki orvosként akkor már Nagya-
tádon dolgozott. Ott újabb 8 évet töltöttem, normál, átlagos osztályokban. 
Majd szintén a férjem munkája volt az, ami Ceglédre hozott bennünket. 
A Várkonyi István Általános Iskolába kerültem, és itt környezetvédelmi 
irányultságú, „b” osztályban tanítok. A környezetvédelem oktatását 
nagyon fontosnak tartom.

•  Részt vett Zsolnai József oktatáskutató programjában. Milyen szerepet 
vállalt ebben, hogy került Ön a tanár úr mellé?

Tanítóképzős voltam, amikor Zsolnai tanár urat megismertem, tanított 
engem, nagyon sokat tanultam tőle. Amikor befejeztem a tanítóképzőt, 
felkért, hogy vegyek részt a kísérleti szakaszában lévő programjában. 
Tetszett nekem, hogy differenciáltan foglalkoztunk a gyerekekkel annak 
érdekében, hogy a képességüknek megfelelő szintre hozzuk őket. Amíg 
Pécsett voltam, végig dolgoztam a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs prog-
rammal. Volt egy kis kutatócsoport, amelyben taneszközöket dolgoztunk 
ki. Mindenkinek megvolt a saját területe, melyben meg kellett ismernie 
a fellelhető szakirodalmakat. Az én területem az írás volt, először írás 
munkafüzetet készítettem, később részt vettem olvasókönyvek egyes feje-
zeteinek kidolgozásában. A Zsolnai-program írástanításának mintájára 
született meg a számírást tanító, Számország című munkafüzetem. Majd 
az angol tagozatos pécsi iskolában töltött időszak alatt készítettem el az 
Olvasgató kisiskolásoknak című taneszközöm. Ott azt tapasztaltam, hogy 

sok olyan gyermek érkezik hozzánk, akik az iskolakezdésre már tudnak 
olvasni. Nem akartam őket újra végigvinni a betűk tanításán, szerettem 
volna, ha ők közben a saját szintjükön dolgoznak, nem unatkoznak. Az 
Olvasgatóban a feladatok megoldásához nem kell tudni írni, csak olvasni.

•  Hogyan készült az osztályával a tanulmányi versenyekre? 
Versmondásból az iskolai szint előtt mindig rendeztünk osztályversenyt, 
ahol minden kedvet érző gyereknek lehetősége volt indulni. A felkészülés 
során egyforma segítséget nyújtottam mindenkinek. A továbbjutókat 
másik tanító nénivel együtt választottuk ki.
Matematikából külön foglalkoztam azokkal a gyerekekkel, akik verseny-
szintű feladatot is meg tudnak oldani. Nagy jutalom számomra, hogy tanít-
ványaim szerettek ott lenni, szívesen készültek a versenyekre.

•  Nagy tapasztalata van a tanulási problémával küzdő gyermekekkel való 
foglalkozásban. Mt jelent ez a feladat Önnek?

A szakmában az átlagostól eltérő gyermekek tanítása a legnagyobb 
feladat. A gyengébb képességű gyermekek felzárkóztatása kétféle-
képpen történik: egyik az órai differenciált munka, a másik a külön foglal-
kozás, a korrepetálás. Számomra ez legalább olyan fontos, mint a tehet-
séges gyermekek fejlesztése. Törekszem arra, hogy megnyerjem ehhez 
a munkához a szülők együttműködését, így nagyobb az esély, hogy 
sikeresek leszünk. 
Mindig szerettem a kihívásokat, foglalkoztam súlyos írásproblémával 
küzdő gyerekekkel. Sikerült megtanítanom írásból még érettségin is 
felmentést kapott fiatalt, akinek a főiskolán már nem fogadták el, hogy 
ő csak szóban számoljon be a tudásáról. Volt tanítványaim között olyan 
7. osztályos fiú, akit többen is próbáltak megtanítani írni, végül nekem 
sikerült. Ez külön foglalkozást, másféle szaktudást igényel, le kell állítani 
náluk a már megtanult írást, és elölről kell kezdeni az egészet. 

•  Ezt a tartalmas pedagógiai pályát biztos családi háttér kísérte. Össze-
egyeztethető a család és az ilyen szintű elhivatottság?

1982-ben született meg a nagyobbik fiam, majd 16 hónap múlva a kisebbik. 
A család nagyon fontos számomra. Annak ellenére, hogy a kívülállók 
engem megszállott embernek látnak, nem hanyagoltam el sohasem a csalá-
domat. Jó családban, jó házasságban élek, jó ember a férjem és nagyon jó 
gyermekeim vannak, büszke vagyok rájuk. A nagyobb fiaméknál kisbaba 
születik októberben. Azt mondtam, hogy tudja ez a baba, hogy mikor kell 
megszületni, mert most nyugdíjba megyek, és sok idő jut majd rá, de azért 
vannak még a szakmában is terveim.

Virág Henrietta

AMIKOR A SZAKMA HOBBI IS
- interjú egy ízig vérig tanító nénivel

Dr. Antal Andrásné Éva néni ez év júniusában utoljára köszön el osztályfőnökként diákjaitól. 
Tanítói hivatásának során sok tanulási nehézséggel küzdő gyermeknek nyújtott olyan szakmai 

segítséget, mely megváltoztatott bennük valamit: olvashatatlan írásképpel rendelkező nagyis-
kolás újra tanult írni, osztályában évek óta nem beszélő tanítványa negyedik osztályos korára 

közönség előtt vállalt versmondást. Tehetséggondozói munkájának köszönhetően, a rábízott gyer-
mekekből mindig a képességükhöz képest legjobbat igyekezett kihozni. Zsolnai József oktatásku-

tató programjában részt vett taneszközök készítésében. Számírást tanító füzetének módszere később több 
munkatankönybe is bekerült. Tanítási munkájának elismeréseképpen Pécs Érdemes Tanítója címet kapott. 

Nyugdíj előtt állva beszélgettünk vele a pedagógusi pályájáról, annak feladatairól és szépségéről.
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TÖRPE TANODA - Családi napközi

Ma már megadatik, hogy az állami intézmé-
nyeken túl, több lehetőség közül is választhas-
sanak a szülők, mikor gyermekük eléri a közös-
ségbe adáshoz szükséges kort.

A Törpe Tanoda Családi Napközibe 1,5 éves kortól folyamatos a 
felvétel. Az egyetlen kritérium, hogy a gyermek már biztosan tudjon 
járni, ha még pelenkázni kell, az nem probléma. Napközinkben egész 
nap szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Különféle 
készség és képességfejlesztő foglalkozásokkal foglaljuk le a kicsiket, 
egy erre a célra kialakított külső foglalkoztató teremben. Heti 2 alka-
lommal játékos angol órán vesznek részt a gyerekek. Napközinkben 
ingyenes a sószoba használat, amit igyekszünk minél intenzívebben 
kihasználni. Nyáron ott rajzolnak, kirakóznak, az őszi-téli időszakban 
homokoznak, hiszen a szoba jótékony levegője nagyon jó megfázás, 
légúti megbetegedések esetén vagy ellen.

Játszóházunk szintén a gyerekek rendelkezésére áll: 60 m2-es labi-
rintus játék, akadálypálya, trambulin, 3 részes szivárvány csúszda, 
ügyességi és képességfejlesztő játékok várják a játszani vágyó kicsiket. 
Kis kópéink 2-3 hetente látogatást tesznek a Füle Tanyára, ahol a legki-
sebbek is tudnak lovagolni, megismerkednek a háziállatokkal, eteté-
sükkel, melyben közre is működhetnek. Mindezek mellett évszakon-
ként piaclátogatást, a nagyobbaknak pedig színház- és könyvtárlátoga-
tásokat szervezünk. Az étkeztetésre is fokozott figyelmet fordítunk, 
mindig friss zöldség, gyümölcs és házi húsok kerülnek a tányérra.

LOVAGOLJ A FÜLE TANYÁN
A lovaglás nemcsak sport, de egyfajta terápia is 
egyben. Aki még nem próbálta, nem is sejti, hogy 
a ló és lovasa közti összhang mennyire megnyug-
tató 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 legfontosabbakat:
 
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, nyitottabbá tesz és 
felejthetetlen élményekkel gazdagít.
 
Egy hosszú és fárasztó nap után, jó időben, barátságos, nyugodt 
környezetben, távol a város zajától, a jó levegőn garantált a feltöl-
tődés. És nálunk a rossz idő sem akadály. Hűvösebb, esősebb idősza- 
kokban 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 kacérkodtál a gondolattal, 
hogy kipróbálod a lovaglást, akkor most itt a lehetőség, ne habozz! 
Tanyánk vizsgáztatott, szelíd és barátságos lovain te is kipróbálhatod 
magad tudásszinttől és életkortól függetlenül.

Nyári táborainkról érdeklődj elérhetőségeinken!
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A Verso Biztosítási Alkusz Kft.  már 
másfél évtizede segíti ügyfeleit megfelelő 
biztosítással az élet minden területén. A 
különböző biztosítási módozatokat össze-
hasonlítják és a legkedvezőbb ajánlat 
közül tud az ügyfél választani, legyen az 
lakás, casco, gépjármű, utasbiztosítás, 
vállalkozói vagyon, felelősségbiztosítások, 
nyugdíj, tandíj megtakarítás, géptörés, 
mezőgazdasági biztosítás. A nyaralások 
közeledtével bizonyos biztosítási típusok, 
mint az utasbiztosítás aktuálissá is válik, 
érdemes már most megkeresni a legkedve-
zőbb ajánlatokat.

A nyugdíjas időszaknak az unokázásról, pihenésről és a 
családi, illetve pénzügyi biztonságról kellene szólnia. Ennek 
ellenére már a fiatal pályakezdőknek is a bizonytalan nyugdíjas 
évekről beszélnek. Az egyén öngondoskodási felelőssége óriási. 
Az ember idős fejjel is méltósággal, a kirekesztettség kocká-
zatától mentesen akar élni, nem pedig száműzötten tengődni, 
megalkudni, nyomorogni. Éppen ezért érdemes már időben az 
öngondoskodás útjára lépni. A szakemberek szerint elenged-
hetetlen, hogy havonta minimum 15-20 000 forintot, hozzávető-
legesen a nettó átlagfizetés 10-15 százalékát tegyünk félre éves 

4-5 százalékos nominális hozamot feltételezve. Bármennyire is képtelenül hangzik, de bizonyos szempontból még ez az összeg is kevés. 
A havi nettó kereset legalább 20-30 százalékát volna tanácsos félreraknia az állami adókedvezmények jóváírását is figyelembe véve annak, 
aki a mostani bér/nyugdíj arányt tartani szeretné a nyugállományba vonulása időpontjáig.

A biztos nyugdíjat csak megbízható biztosítóval és konstrukcióval lehet elérni. A rengeteg ajánlat közül nehéz laikusként megtalálni a 
megfelelőt. Ezért jön jól egy szakember segítsége, aki egyénre szabottan felkutatja a legjobb ajánlatot, hogy a nyugdíjas éveket valóban 
nyugalomban lehessen tölteni. Az állami támogatásokkal, már 280.000 Ft-tal is kiegészítheti évente a nyugdíj megtakarítását.

A nyugalmas nyugdíjas évekhez viszont az egészség is elengedhetetlen. A mai egészségügyi rendszerben, azonban a hosszú várólisták 
és a leterhelt orvosok miatt, olykor még a probléma okát is nehéz felderíteni, nem hogy gyógyítani azt. Az egészségbiztosítás ezért egy 
jó hosszú távú befektetés. A Verso Biztosítási Alkusz Kft-nél az egészségbiztosítások széles köre elérhető. Ilyen típusú biztosítások akár 
külföldi gyógykezelés megszervezésére, finanszírozására is van lehetőség. Minőségi és megfizethető szolgáltatások, már havi 85 Ft-ért 
is elérhető, mint például a várólista kikerülése. A balesetekre nehéz felkészülni, hiszen váratlanul történnek de egy baleset biztosítás 
megkönnyíti a szerencsétlen időszakot. Különösen fontos ez a külföldi utazások során most nyáron. Mindenre kiterjedő, megfelelő utas-
biztosítás nélkül nagy kockázat átlépni az országhatárt. Fokozottan igaz ez, ha gyerekekkel utazunk. Biztos támogatással, háttérrel lehet 
igazán élvezni a gondtalan nyaralást.
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•  Nagycsaládban nőttél fel, a legkisebb, negyedik gyermekként. Tudatosan 
készültél rá, hogy majd Te is ennyit szeretnél, vagy ez a véletlennek 
köszönhető?

Nagyon boldog gyermekkorom volt, hatalmas élményként éltem meg a nagy 
nyüzsgést, hogy sokan vagyunk testvérek, hogy mindig történik valami. 
Imádtam. A mai napig összetartó család, jó testvérek vagyunk, rendszeresen 
találkozunk, tudjuk, kivel mi történik, segítjük egymást. Így mondhatnám, 
hogy nagycsaládosnak voltam kódolva, de persze ehhez kevés lettem volna 
egyedül. A férjemmel már óvodába is együtt jártunk, osztálytársak voltunk, 
és való igaz, hogy rajt-cél győzelem volt: első szerelemből lett házasság. A 
bátyjával ők is nagyon szoros kapcsolatban vannak, együtt is dolgoznak, így 
mindketten erős és pozitív családmintát hoztunk otthonról. Mindig tudtuk, 
ha a Jóisten is úgy adja, sok gyereket szeretnénk. Az, hogy pont négy lett, és 
pont ugyanabban a „leosztásban”, mint ahogyan nálunk volt, valami egészen 
nagyszerű, gyönyörű ajándék.

•  Férjeddel gyermekkorotok óta ismeritek egymást, egymás közelében 
nőttetek fel. Négy gyermek nevelése nem egyszerű és semmiképpen nem 
egyszemélyes feladat. Úgy gondolom mindkét fél teljes egészében kell 
hozzá. Őrá is hatással volt a gyermekvállalás terén a Te nagy családod? 

A férjem egy csodálatos, nagyon jó ember, együtt nőttünk fel Jászkarajenőn. 
Sok időt töltöttünk egymás családjával, az életünk mérföldkövei ugyanazon az 
úton vannak lerakva. Minden emlékünk közös emlék, még az egészen fiatalko-
riak is. Szerencsések vagyunk, mert mindenben maximálisan számíthatunk a 
nagyszülőkre, nagyon sokat segítenek a mindennapokban is. Édesapám sajnos 
már nincs közöttünk, de fiaként szerette a férjemet, sokat teniszeztek, beszél-
gettek, kirándultak együtt. Szerencsére nem riasztotta el soha a mi olaszosan 
hangos és nyüzsgő nagycsaládunk vehemenciája, sőt kiválóan követi a mintát, 
és ugyanazzal az óriási szeretettel, odaadással és türelemmel irányítja az övét. 
Nálunk tényleg minden „közös buli”. Ha elhatalmasodik rajtunk nagyon a 
tennivaló, vagy tizenegykor még az összes gyerek az ágyunkban ugrál, csak 
összedugjuk a fejünket és azt súgjuk: „Együtt mindent!”

•  Alighogy megszületett kisfiatok, elindult a már ötletként régóta dédelge-
tett vállalkozásod, az IDEA Oktatási Központ. Gyermekeid mellett gyer-
mekekkel foglalkozol. Kollégáiddal együtt oktattok, korrepetáltok, felké-
szítetek, nyelvvizsgát szerveztek. Te azt mondod, ha nem kapjátok őt az 
élettől ajándékba, akkor ma még nincs az IDEA sem. Hogyan jött az ötlet, 
hogy alakult át az életed a megszokott menetrend szerint tanító pedagó-
gusból magán oktatási intézmény vezetőjévé?

Az ötlet valóban régi, de be kell vallanom, nem teljesen az enyém. Buda-
pesten élő orvos nővérem, Enikő adta az inspirációt, aki ezer felé hordja a 
nagyvárosban a gyerekeit nyelvórára, felkészítőre, korrepetálásra. Mindig 
azt mondta, milyen jó lenne egy hely, ahol mindez egyszerre elérhető. 
Innen az IDEA. De az IDEA még mindig csak egy ötlet lenne, ha kedves 
barátnőm Baranyai Krisztina angoltanárnő nem mond a felkérésre azonnal 
igent, hogy vezesse az oktatási központ nyelviskola részét, és nem állnak 
mellénk azok a kiváló tanárok, akik azóta is szívügyüknek tekintik ezt a 

helyet, a legmagasabb szakmai színvonalon és a legnagyobb 
szeretettel tanítják a diákjainkat. Venczel Ági oktatásszer-
vezőnk pedig a központ lelke, nélküle egyszerűen megállna 
az élet. Nem volt egyszerű, de fel kellett nőnöm nekem is a 
feladathoz. Magyartanár vagyok, egyáltalán nem értettem 
hozzá, hogyan kell egy vállalkozást irányítani, de a család és 
a barátok rengeteget segítettek. Ahogyan a családi életben, 
itt is bevált az a taktika, hogy mindig van újabb cél, de csak 
a következő lépcsőfokra koncentrálunk. Így értük el, hogy 
egyéves működés után az ország legrangosabb nyelvvizsga-
központjának, az ELTE Origó Nyelvi Centrumnak lettünk 
hivatalos, akkreditált vizsgahelye. 

•  Hogyan működik együtt a család és a munka? Párod, gyermekeid életének 
mennyire része az IDEA?

Teljes mértékben része az életüknek. Családi vállalkozás a szó szoros 
értelmében. Nemcsak azért, mert mindenki tanul valamit itt, hanem mert 
mindenkinek van feladata. Apa és Ferkó a karbantartó, össze-, szét- és 
megszerelnek mindent, az ikrek segítenek a dekorálásban, Sára az admi-
nisztrációban. Szívügyének tekinti a család minden tagja. Nyűgösebb 
napokon pedig aranyosan elviselik, ha még várni kell anyára egy kicsit 
mielőtt hazaindulunk. A minap elcsíptem egy beszélgetést a lányok között, 
azt latolgatták fürdés közben, vajon melyikük vezeti majd az Ideát, ha én 
megöregszem…, ebből is azt gondolom, hogy tetszik nekik a hely. 

•  Ha egy családban a gyermekek száma kétszer annyi, mint a felnőtteké, 
akkor természetes, hogy van olyan, amit az adott helyzetben képtelenség 
megoldani. Mindig jöhet közbe valami. Egyáltalán, lehet-e a szülőknek 
előre tervezni? Ti hogyan élitek meg ezt? Mennyire fontos a napirend?

Általános iskola végén induló szerelemből megérett házasság, melynek desszertje négy gyermek: az első 
szülött leány után, „a torta tetejére a hab, a két ikerlány, majd a hab tetejére egy szem koktélcseresznye, a 

legkisebb, aki fiú”. Édes hasonlat a mozgalmas életű, a nagycsalád mellett vállalkozást vezető anya szájából. 
Az IDEA Oktatási Központ alapítójával, Molnárné Lavicska Emesével a családról, a családnak köszönhető boldogságról, 
ajándékról, a hétközbeni boldoguláshoz megkövetelt napirendről és a vele járó megoldandó feladatokról beszélgettünk.

„HAB A TORTÁRA, MAJD KOKTÉLCSERESZNYE A HAB TETEJÉRE” 
- nagycsaládos interjú
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A gyerekek számának növekedésével lett egyre fontosabb és egyre lényeg-
telenebb a kiszámíthatóság és a napirend. Persze van egyfajta rendszer 
az életünkben, de azt már az ikrek érkezése után is megtanultuk, hogy 
bármikor bármi közbejöhet, és közbe is jön! Biztosan nyaralás előtt lesz 
beteg, a műsor előtt szakad ki a harisnya, a vizsga előtt marad otthon a 
furulya. Ha nem tudunk rugalmasan alkalmazkodni a váratlan helyze-
tekhez, akkor örökké rosszul fogjuk érezni magunkat. Vasárnap este ugyan 
mindig lekottázzuk a következő hetet, fontos, hogy legalább nagyjából 
képben legyünk, kinek milyen programja lesz, de ez a legritkább esetben 
alakul úgy, ahogyan eltervezzük. Tudod, amit a munkával kapcsolatban 
is mondtam, mindig csak a következő lépcsőfokra koncentrálunk, jelen 
esetben mindig az előttünk álló 24 óra koordinálása a cél. 

•  Közel van már a nyár. A nyelvtanulásban, felkészítésben és korrepetá-
lásban is jön a pihenés, vagy pont ez az időszak, amikor kevésbé fáradtan 
tudnak a diákok erre is koncentrálni, és Ti dolgoztok tovább? 

Dolgozunk nyáron is, sokan szeretnének ilyenkor is tanulni. Mennek tovább 
a nyelvtanfolyamok, a szünidő beköszönte után rögtön három tematikus 
nyelvi tábort indítunk 8-13 éveseknek, tavaly is nagy sikere volt. Intenzív 
nyelvvizsgafelkészítő csoportok folyamatosan indulnak, és persze sokan 
vannak, akik ügyesen kihasználják a szabadidőt, és már előre készülnek az 
emelt-, és középszintű érettségire, vagy éppen egy külföldi nyaralás miatt 
felturbózzák a nyelvtudásukat. 

•  Elindulni gyermekkel nyaralni nem egyszerű, főleg nem kicsivel, és főleg 
nem néggyel. Kivitelezhető ez úgy, hogy Nektek szülőknek is pihenés legyen? 

Általában egy hétre szoktunk elmenni a Balatonra, és amikor csak lehet 
lopunk még néhány hétvégét a nyárból kirándulásra. A tervezgetéséről 
éppúgy leszoktunk, mint a hetirend betartásáról. Szülő tervez, gyerek végez. 
Ha jó az idő és mindenki egészséges, nekivágunk. Kezdetben azt gondoltuk, a 
bepakolási tortúránál úgysem lehet rosszabb, és ha már elmegyünk itthonról 
nyaralni, annak pihenésnek kell lenni a szülőknek is. Délig alszunk majd, a 
gyerekek aztán csendben eljátszanak a Balatonparton, mi napozunk és kokté-
lokat iszunk, miközben elolvassuk azt a 60-70 könyvet, amire nincs időnk 15 
éve. Aztán ránkszakadt a nagy valóság, ugyanúgy keltek reggel a gyerekek 
(sőt még korábban!), zuhogott egy hétig az eső, 15 fok volt, se Balaton, se 
koktél, csak kalandvágyó, bezárt, nyűgös gyerekek.  A legtöbb család ilyenkor 
hangos veszekedések közepette pakol és hazaviharzik egy rossz emlékkel. 
Az én kalandvágyó, leleményes férjem azonban nem adta fel ilyen könnyen, 
barlangászni vitt minket, megmutatta hogyan készül a Sió gyümölcslé, 
hatalmas kártya- és társasjátékpartikat csapott. Azóta spontán módon alakul 
minden nyaralás, a fő, hogy mindannyian jól érezzük magunkat és tiszte-
letben tartsuk, hogy mindenki szeretne kikapcsolódni. Ha a szülő el tudja 
fogadni azt, hogy amikor kisgyerekekkel nyaral, nem kimondottan pihenni, 
hanem feltöltődni megy, közös, életre szóló élményeket, hangos nevetéseket 
bezsebelni, akkor akár még jó is lehet mindenkinek a nyaralás, és élvezni is 
lehet az együtt töltött időt. 

Virág Henrietta

„HAB A TORTÁRA, MAJD KOKTÉLCSERESZNYE A HAB TETEJÉRE” 
- nagycsaládos interjú

Családinfó Magazin | 2017. június     15.



Idén is kiváló programokkal várják az érdeklődőket, egy nagyobb 
rendezvényen már túl is vannak. Mik a tervek még az idei évre?
A Szent György napi Forgatag és Virágvásáron vagyunk túl. Ezt egy igen 
sikeres rendezvénynek mondhatjuk, kb. 3000 látogatója volt, ami egy elég 
nagy szám. Az idő nem volt túl kegyes hozzánk, néhány nappal előtte 
még havazott is, de a rendezvényre egy szárazabb időjárás köszöntött 
ránk, amely megmentette azt. Ekkor avattuk fel a Cifrakertet is.

A következőben a Múzeumok Éjszakájára és a IV. Möggyfesztiválra 
készülünk. Előbbi június 17-én lesz két helyszínen, a Cifrakertben és a 
Múzeumkertben. Ez a rendezvény azért lesz különleges, mert ezzel 
búcsúztatjuk el a múzeumunkat, ami bezárja a kapuit egészen 2018. június 
30-ig. Az épület heteken belül teljesen ki fog ürülni, de az elköszönés sem 
lesz hétköznapi: igazi szabadulós kihívással várjuk az érdeklődőket. Két 
játékkal egy Arany Jánoshoz köthetővel és egy úgynevezett „Találd meg a 
gyilkos” típusúval. Közben koncertek szórakoztatják a közönséget. Az Oti 
Voice&Bass kezdi a sort, a Holdviola folytatja, este a Kiscsillag együttest 
hallgathatjuk. Érdekességként a ceglédi Ádori Péter egy különleges 
műsorral készül a nap zárásaként, amelynek a neve Némafilm Party. Ez 
egy zenés időutazás lesz az 1920-as évek, a némafilmek világába, mindezt 
napjaink elektronikus DJ hangzásával körítve. Június 23-24-e a IV. Kőrösi 
Möggyfesztivál időpontja. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, hiszen 
már maga a gyümölcs is olyan kis mosolygós. A programok a következők 
lesznek: pénteken kicsit rockosabban kezdünk, az X-faktorban döntős 
Jaggers együttes kezd, utána a Mobilmánia csap a húrok közé, akik Vikidál 
Gyulával jönnek el hozzánk, majd DJ Catana zárja a napot egy kis rockos 
levezetővel. Szombaton a megszokott főzőversennyel indulunk. Idén 
azért lesz ez a nap különleges, mert csatlakozik a programjainkhoz az 
Indiai Nagykövetség és annak egyik rendezvénye: a Gangesz-Duna Indiai 
Kulturális Fesztivál. A főzőversenyen ők is részt vesznek, ami azért lesz 
rendkívül izgalmas, mert az ország gasztronómiájának is szerves részét 
képezik az édes ízek. A főzőversenyt Bangó Margit zárja, ezután ered-
ményhirdetés, majd egy borlovagavatás. Délután Dér Henivel, a Fiestával 
csapunk bele a koncertekbe. Este Király Viktor és Linda muzsikáját hall-
gathatjuk meg. Idén úgy döntöttünk, hogy elfelejtjük a „gépi” utcazenét és 
meghívtuk Gál Csaba Boogie zenekarát, a Something Nice-ot.

2017 különleges év Nagykőrös életében, hiszen Arany-év lett. Mitől 
más ez? Milyen programok kapcsolódnak az évfordulóhoz? Állandó 
kiállítások, rendezvények várják a környékbelieket, vagy időszakosok?
Nagykőrös életében különösen fontos ez az év, hiszen 9 évig élt (1851-60) 
és alkotott itt Arany János. Március 2-től egészen a halálának évforduló-
jáig október 22-ig készülünk programokkal. Márciusban balladamondó 
versennyel kezdtük az évet, de az Arany-évhez kapcsolódik a múze-
umbezárás is, ami egyrészt szomorú, másrészt örömteli is, mert egy 
közel 90 éves múzeum és egy 180 éves épület fog teljesen megújulni. A 
Nagykőrösi Arany-Napokat szeptemberben rendezzük, amiről annyit 
már elárulhatok, hogy a sztárvendég a Quimby zenekar lesz.

Nemcsak az Arany-év különleges Nagykőrösön, hiszen tavaly nyitotta 
meg kapuit a mozi. Mi volt a motiváció egy mozi nyitásra? Mitől külön-
leges ez a filmszínház, gyerekbarátnak mondható?
Mozi régebben is volt Nagykőrösön, majd évekkel ezelőtt bezárt. Amikor 
mozit álmodtunk, szerettük volna megmenteni a régi mozi épületet, de ezt 
sajnos már nem lehetett, mert már nem volt megfelelő a terem hangszigete-
lése és egyéb adottságai sem. Így került a mozi a kulturális központba, ahol 
a mai kor színvonalának megfelelő technikai háttér már adott volt. Mertünk 
egy nagyot álmodni és megpályáztuk az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által meghirdetett pályázatot, amin nyertünk is 22 millió forintot, így 
tavaly júliusban megnyithatott végre a Kőrös Art Mozi. 

A mozi a legmodernebb technikákkal felszerelt: 5.1-es hangrendszerhez 
egy Dolby CP750 hangprocesszor kapcsolódik a tökéletes dolby surround 
hangzás érdekében és UltraHD 4K felbontású a vetített kép is. Rendkívül 
népszerűek a rajzfilm vetítések, de már kezdünk az art jelleg felé is elmoz-
dulni. Alakult egy filmklub. Ezekre az előadásokra előre mindig megkapjuk 
a kívánságlistát a klubtagoktól, amelyeket legtöbbször teljesíteni is tudunk. 
Emellett szerencsére már premierfilmek is várják a filmrajongókat.

Most újult meg a Cifrakert is. Mesélne erről is kicsit?
A Szent György Napi Forgatag és Virágvásáron avattuk fel április 22-én a 
Cifrakertet. A területen a XIX. században fürdő működött Széchenyi-fürdő 
néven, amelynek az öltöző épülete a mai Cifracsárda volt. Később angolpark 
lett a helyén, annak minden kellékével, még egy romantikus várromot is 
építettek a kert közepébe és egy szabadtéri színpadot is. Mindez most 
megújult és annyit a jövőre nézve elárulhatok, hogy szabadtéri színpadon 
színházi előadásokat is tervezünk a jövő nyárra. Lett egy rendkívül modern 
játszóterünk, de az úgynevezett „Svájci ház” is megújult. Ez az épület most 
kiállítótérként funkcionál, nyáron pedig alkotó táborokat szervezünk ide. 
Terveink szerint egészen decemberig minden hónapban lesz egy-egy kiál-
lításunk. Az első egy címer kiállítás lesz a következő pedig egy vadász 
trófea kiállítás. A Cifrakert egyébként kiváló rendezvény térré is átalakult.

Nagykőrös folyamatosan megújul, de a megújulás mellett vannak 
állandó, jól megszokott programjaik. Mik a jövőbeni tervek?
Igen, Nagykőrös valóban megújul. Köszönhető Dr. Czira Szabolcs Polgár-
mester úrnak és az Arany János-emlékévben kapott állami támogatásnak 
is. A Hősök tere felújítása a következő projekt, amelyet Nagykőrös 
Város Önkormányzata önerőből, közel 400 millió forintból valósít meg, 
amely óriási teljesítmény. A tér augusztus 20-ára készül el és újdonság-
ként idén Nagykőrösön is lesz egész napos rendezvény és tűzijáték is. 
A szabadtéri rendezvényeket idén a szeptember 9-én a XVIII. Nagykő-
rösi Arany-Napokkal zárjuk. Egyébként érdemes a www.korosikultura.
hu oldalt böngészni, mert itt folyamatosan ismertetjük a rendezvénye-
inket. Ősszel kezdjük az új színházi évadunkat, ami még az Arany-évhez 
kapcsolódik majd csak kicsit modern köntösbe öltöztetve.

Török Petra
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A Nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központ vezetőjével László Dittával 
beszélgettünk, új terveik, új lehetőségeik, 
programjaik kapcsán. Persze az Arany-év 
is szóba került, és az ehhez kapcsolódó 
programok. Nagykőrösön nemcsak kiváló 
programok várják az érdeklődőket, hanem 
már tavaly óta mozi is.
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2700 Cegléd, Jókai u. 1.

Mobil: +36 30 / 9455 877 • Telefon: 53 / 501 048

Fax: 53 / 310 342 • E-mail: clemensoptika@gmail.com

www.clemensoptika.hu

Nyitva tartás:

H-P: 8.00-17.00, Szo: 9.00-12.00

Trasitions XTRActive™
®

A látható fény tartományára reagáló fényre sötétedő
szemüveglencse, mely a szélvédő mögött is sötétedik.

NuPolar
®

Szabadtéri sportokhoz: horgászathoz, túrázáshoz, síeléshez
ideális polarizált, fix színű, napvédő szemüveglencse. Tökéletesen

kiszűri a vízfelszínről vagy más tükröző felületről érkező vakító
fénysugarakat.

Transitions DriveWear
® ®

Kifejezetten vezetéshez kifejlesztett szemüveglencse, melynek
kontrasztfokozó és látásélményt javító színkombinációja elősegíti

a biztonságos autózást még változó fényviszonyok között is.

-30%-30%

-30%-30%

-20%-20%

Színezett és tükrös
lencsékből

Trasitions
® és

Trasitions XTRActive™
®

lencsékből

NuPolar
® és

Transitions DriveWear
® ®

lencsékből

Az akció időtartama: 2017. április 1. – 2017. május 31.

TAVASZI SZÍNEZETT ÉS FÉNYRE SÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ

MEGHOSSZABBÍTVA: JÚNIUS 30-IG
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Színprofil: Kikapcsolva

Összetett  152 lpi, rácselforgatás: 45 fok

Dioptriás napszemüveg modelleket szaküzletben 
érdemes rendelni, hiszen ezek ellenőrzött minőséggel 
rendelkeznek. Évről évre egyre szélesebb választék 
közül válogathatunk, ami a legújabb trendeknek 
megfelelően változik. Ma már nemcsak a fix színű 
polarizált – kifejezetten sportoláshoz kifejlesztett – 
szemüveglencse érhető el dioptriás kivitelben, hanem 
akár egy divatos tükrös réteges lencse is, a legkülön-
bözőbb színvariációkban. Mindemellett, a dioptriás 
napszemüvegek mára minden korosztály számára 
elérhetőek, legyen szó egy egyszerű egyfókuszú vagy 
akár a legbonyolultabb progresszív lencséről.

Fontos, hogy ne csak a stílusunkhoz, hanem az arcfor-
mánkhoz is illeszkedjen a szemüveg, ebben kikér-
hetjük a látszerész-eladó segítségét az üzletben. A 
széles kínálatban nehéz lehet eligazodni, így akár 
általános felhasználásra, akár speciális (sport) tevé-
kenységhez szeretnénk a lencsét, mindenképpen 

kérjük szakember segítségét a választásban. A fix 
színű napszemüvegek mellett széles választékban 
elérhetőek a fényre sötétedő szemüveglencsék is, 
melyek szintén divatos megoldásnak számítanak, 
és ezek alkalmasak arra, hogy egy szemüvegben 
ötvözzük a beltéri és kültéri lencsék előnyeit. 

Egyedivé tehetjük szemüvegünket, ha színezett vagy 
tükrös lencsével rendeljük. Ha igazán ki akarunk 
tűnni a szemüvegünkkel a tömegből, rengeteg szín-
árnyalat közül választhatjuk ki a kerethez és stílu-
sunkhoz legmegfelelőbb színt. A gyártók palettáján 
az igazán merész, bevállalós színek mellett megtalál-
hatóak a klasszikus árnyalatok is.

NuPolar® lencsék előnyei: Leginkább szabadtéri spor-
tokhoz ideális polarizált, fix színű, napvédő szem-
üveglencse. Tökéletesen kiszűri a vízfelszínről vagy 
más tükröző felületről érkező vakító fénysugarakat.

DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG
Egyre elterjedtebbek és népszerűbbek a dioptriás napszemüvegek is, hiszen az éles 
látás nem csak beltérben fontos. A dioptriás napszemüveg nemcsak komfortos 
látást biztosít, hanem védi is szemünket a különböző káros napból érkező sugár-
zással szemben. Ilyen például az UV sugárzás, mely nemcsak a bőrre, hanem a 
szemre is igen káros hatással lehet. Sok esetben emiatt alakul ki a szürkehályog.

Clemens Optika

Családinfó Magazin | 2017. június     17.



A természetes anyatejes táplálás a csecsemő számára teljes lelki kielégü-
lést nyújt, szorosabb, intimebb kapcsolat alakul ki anya és gyermeke között, 
természetesen a lelki oldal mellett, fő funkciója a gyermek táplálása, hisz 
rendkívüli és egyedi módon alakította ki a természet az anyatejet, melynek 
tápanyagtartalma magas. A csecsemők minden igényét kielégíti. Össze-
tételét tekintve: 0.9-1.2% fehérjét, 3-5% zsírt, 10% szénhidrátot, vitami-
nokat, ásványi anyagokat. Az anyatejben a kazein az összfehérje tartalom 
30%-ot teszi ki, a savófehérjék 65%-ot. Több mint 25 féle enzimet mutattak 
ki az anyatejből. Nem véletlen ez a sok féle enzim, hiszen az újszülött 
éretlen tápcsatornájának szüksége van a saját emésztőenzimeit támogató 
anyai enzimekre, valamint hasonló képen éretlen védekezési rendszere is 
rászorul az enzimes védelemre. Az anyatej az összes többi tejnél nagyobb 
koncentrációban tartalmazza a lizozimet, ami egyben antibakteriális 
funkciót tölt be az emésztőrendszerben nélkülözhetetlenek az újszülöttek 
számára az anyatejben található fehérje természetű növekedési faktorok 
is, amelyek elősegítik a tápcsatorna nyálkahártyájának kialakulását, érését.

Az anyatej zsírtartalma 3-5% között van, amely a laktáció során emelkedő 
tendenciát mutat. A telített zsírsavak 45-55%-ban járulnak hozzá az anyatej 
energia tartalmához, ezt az anya táplálkozása befolyásolni tudja. Az anyatej 
többszörösen telítetlen zsírsav tartalmát befolyásolja az elfogyasztott élel-
miszer összetétele, ugyanis azoknak az anyáknak a tejében, akik több halat 
fogyasztottak, nagyobb mennyiségben voltak jelen az Omega-3 zsírsavak.

Az anyatej szénhidrát tartalma 10%, aminek legnagyobb részét a laktóz 
teszi ki. A táplálékként nem hasznosuló szénhidrátok közül az anyatej 
oligoszacharidjainak van fontos szerepük a csecsemők életében. 130-nál is 
több féle oligoszacharid van az anyatejben, amelynek többsége ellenáll az 
emésztőenzimeknek és csak nem kizárólag a bélben élő baktériumok veszik 
hasznukat. Az újszülöttek béltraktusa közvetlenül a megszületés után 
mentes a mikroorganizmusoktól. Az anyatejes táplálás megkezdésével a 
Bifidobacterium-populáció növekedésnek indul, így az oligoszacharidoknak, 
mint prebiotikumoknak fontos szerepük van az anyatejes táplálásban. A 
szülés után közvetlenül kiválasztott tejben alacsonyabb a vitamintartalom, 
mint a későbbiekben termelődött tejben. Az anyatej vitamintartalmát 
megfelelő étrenddel növelni lehet, leginkább a B2, B6 és a pantoténsav 
mennyiségét. Fontos kiemelni, hogy az anyatej nem tartalmaz elegendő 
mennyiségű D-vitamint, ezért ez pótlásra szorul, ahogy a K-vitamin is.

Az anyatej pozitív tulajdonságai közé tartozik: könnyen emészthető, mindig 
friss, megfelelő hőmérsékletű, steril, immunológiai védelmet biztosít, 
támogatja az agy/retina fejlődését, elegendő folyadékkal látja el a gyermeket, 
optimális mennyiségben van jelen, kényelmes, mindig kéznél van.

A szoptatás az egészségi állapot, a népegészségügy, az egészségfej-
lesztés egyik fontos, meghatározó tényezője. A 6 hónapos korig tartó 
kizárólagos szoptatás biztonságos, megbízható, fenntartható. Tudomá-
nyos tények bizonyítják, hogy a csecsemő számára a szoptatás az ideális, 
a legmagasabb színvonalú, a legjobb minőségű. A szoptatás a táplálás 
mellett egyúttal kapcsolatot, vigaszt, immunológiai védelmet is biztosít 
a gyermeknek. Szeretetet, biztonságot és gondoskodást közvetít.

A gyomorbél traktus funkcióinak kialakulása a 12-20. terhességi héten 
elkezdődik és a csecsemőkor 6-24. hónapjáig tart. A megszületés pilla-
natában a gyomorbél traktus csak anatómiailag megfelelő, funkcioná-
lisan éretlen, anyatejes táplálást feltételez. A szoptatás, mint kizárólagos 
táplálás 4-6 hónapos korig egyben záloga az allergia, az obesitas, valamint 
azzal kapcsolódó betegségek megelőzésének, a később manifesztálódó, 
súlyos kórképek csökkentésének, ilyenek például: cukorbetegség, Crohn 
betegség. Emellett anyatej védelemben 4-16 hónapos kor között alakít-
ható ki a testidegen antigének vonatkozásában az immuntolerancia.

A szülést követő első héten termelődik a sűrű sárgás színű colostrum. 
Tápanyag összetétele magasabb fehérje-, ásványianyag,- immunglobulin 
tartalomban, illetve alacsonyabb zsír-, szénhidráttartalomban. A termelődött 
kicsiny mennyiség (50-100 ml) pontosan elegendő egy újszülött igényeinek 
kielégítésére. A laktáció 6-15. napja között termelődik az átmeneti anyatej. 
A colostrumhoz képest változik az állaga és összetétele is. Csökken az 
immunglobulin és fehérjetartalma, ugyanakkor nő a cukor- és zsírtartalma. 
Az érett tej a szülés utáni 10-14. napon kezd el termelődni. A baba minden 
szükségletét (tápanyag, folyadék) kielégíti 6 hónapos életkorig. Az egész-
séges csecsemőnek 1-6 hónapos kor között körülbelül 150/ml/testsúlykilo-
gramm/nap az anyatej szükséglete. A kánikulai időszakon, lázas állapo-
tokon kívül nincs szükség folyadékpótlásra (teáztatásra). Mi ceglédi védőnők 
egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük az anyatejes táplálás elősegítését, 
amely az egyik leghatékonyabb módja gyermekeink egészségvédelmének.

1992. óta tartják világszerte az anyatejes táplálás világnapját. Cegléden a 
Védőnői Szolgálat a Bölcsődével alkot egységet, így az elmúlt két évben a 
megemlékezéseket a bölcsődei Családinap keretén belül tartottuk, ahová 
szeretettel meghívtuk nemcsak a szoptatós édesanyákat, hanem a család-
jukat is. Reméljük, hogy hagyománnyá tudjuk tenni és évről évre megtartani 
minél több résztvevővel, ezt a patináns rendezvényünket. Mi meg vállaljuk, 
hogy ezt a jeles napot új ötletekkel és játékos feladatokkal bővítjük.

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
Cegléd Védőnői SzolgálatA

N
YA

TE
JE

S
 T

Á
P

LÁ
LÁ

S
 -

 A
 C

eg
lé

di
 v

éd
őn

ők
 s

ze
m

sz
ög

éb
ől

Az anyatej mindazon tápanyagokat tartal-
mazza, amelyre a babának szüksége van az élete 
első 6 hónapjában. Összetétele nem állandó, 
hanem folyamatosan változik. Az első napokban 
termelődő colostrum, majd az átmeneti tej, illetve 
az érett tej mind fehérje-, zsiradék-, szénhidrát 
tartalmában is különbözik egymástól. Egy-egy 
napon, illetve egy-egy szoptatáson belül is változik 
az összetétele. Hiszen a szoptatás során először 
egy hígabb, vizesebb állagú anyatej ürül, amit egy 
dúsabb, zsírosabb fázisú rész vált fel. 
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A válás körül sok hiedelem uralkodik, ami még nehezebbé teszi a kapcsola-
tukban nem boldog emberek helyzetét. A válás melletti döntést halogathatják 
bűntudatuk, kudarckerülésük miatt, és amíg meg vannak győződve arról, 
hogy a válás árt a gyerekeknek. Mind a vallás, a társadalom és a tágabb család 
azt az elvárást közvetíti, hogy a házas szülőpárnak együtt kell maradnia, de 
némely esetben a rossz házasságban együtt maradók gyermekei erősebben 
károsodnak. A gyermekeikkel valamennyire is törődő szülők számára tehát 
nagyon stresszes, felelősséggel terhelt időszak a döntés és a válás ideje, de a 
gyerekek életében nem feltétlenül kell ennek fájdalmasnak lennie. Ami igazából 
katasztrófává teszi a gyermekek számára a szülők válását általában az, hogy a 
szülők ilyenkor a saját stresszükkel, a saját fájdalmukkal vagy szenvedésükkel 
vannak elfoglalva és nem tudnak mások, és a gyermekük érzéseire gondolni. 
Előfordul, hogy egy szülő éveken át emlegeti mekkora stresszt okozott 
számra, hogy a házastársa elhagyta, de észre sem veszi, hogy ugyanazokon 
a helyzeteken amin ő, a gyermeke is keresztül ment mindössze 2-3-4 évesen, 
mégpedig úgy, hogy rá senki sem figyelt. A szülők persze nem szándékosan 
ignorálják a gyerekeket, csak el vannak foglalva a saját sértettségükkel, harag-
jukkal, vagy az anyagi helyzetük megoldásával. Azon a stresszen viszont, 
amin a gyerekek átmennek, nagyban enyhíthetne ha elsősorban a gyermekek 
szükségleteire fókuszálnának, vigyázva arra, hogy a kicsi ugyanúgy megkapja 
a szerető gondoskodást mint amíg a szülők együtt vannak.

A gyerekeknek az szokott traumát jelenteni, ha egyik szülőjüktől elszakítják 
őket, ha a szemük láttára vagy fülük hallatára történik az egyik szülőjük bántal-
mazása, szidása, ha egyik szülő a másik ellen kezdi nevelni őket, vagy ha nem 
kapják tovább érzelmi szükségleteiknek ugyanolyan szintű kielégítését.

Ez utóbbi társadalmi probléma is, mert váláskor a gyerekek általában az 
anyánál maradnak, aki elveszíti a férj anyagi támogatását és egyszerre kény-
szerül a gyermekgondozási és kenyérkereső feladatok ellátására. Az anyák 
leterheltsége alapjában elegendő ahhoz, hogy a gyerekek kevesebb figyelmet 
és törődést kapjanak, de ezt súlyosbítja, ha az anyát a volt férj kiváltotta 
fájdalma, haragja vagy ellenséges érzései is lefoglalják. Többnyire az apák 
azok, akik abbahagynak mind érzelmileg, mind anyagilag gondoskodni az 
utódaikról, szegénységbe taszítva az egyedülálló anyákat és gyermekeiket. 
(Ma minden hetedik gyerek szegény, míg a 70-es években csak minden 
hetvenötödik gyermek élt a szegénységi szint alatt.) A túl sok stressz és az 
érzelmi leterheltség pszichológiailag tartja távol az anyát a gyermekektől.

A szülői gondoskodás elvesztését, vagy csökkenését élik meg a gyerekek 
negatívan, ha viszont érzelmi szükségleteik (a szeretet, biztonság*, közelség, 
figyelem, törődés, kötődés utáni vágyuk) ugyanúgy (vagy még jobban) ki van 
elégítve, akkor a gyerekek jó közérzete nem rendül meg a szülők szétköl-
tözésétől. Nagyon gyakran a gyerekek a szülők érzelmi reakcióit követik és 
ugyanúgy reagálnak helyzetekre, ahogyan egyik vagy másik szülőjük.

Ha a szülők meg tudnak egyezni, hogyan képzelik el további életüket, és 
ezt természetes változásként vezetik be a gyerekeknél, mindketten figyelve 
a gyerekek érzelmi jólétére, akkor a gyerekeknek nem lesz negatív élménye. 

Ha külön is élnek a szülők, 
mindig egy szülőpár 
maradnak, és kölcsönös 
tisztelettel és együttműkö-
déssel meg tudják oldani, 
hogy a gyermekük boldog 
legyen és pozitív kapcso-
lati mintákat sajátítson el. 
Ahhoz is egyetértésre van 
szükségük, milyen elvek szerint 
neveljék tovább a gyerekeket, és, 
hogy egyikük se engedje, hogy a 
gyerekek előnyt kovácsoljanak a hely-
zetből, manipulálják, zsarolják vagy kijátsz-
szák a szülőket egymás ellen.

A kulcs tehát a szülők egészséges felnőtt magatartásában rejlik, aminek része 
a jó szülői gondoskodás. Ha félre tudják tenni saját negatív érzelmeiket és 
hiedelmeiket, kis odafigyeléssel fel tudják ismerni a gyerekek valódi szükség-
leteit, és az a legfontosabb, hogy ezekre figyeljenek. Ha egy gyerek megkapja 
érzelmi szükségleteinek megfelelő kielégítését, akkor jól fogja magát érezni 
a bőrében.

A gyermek biztonságérzetének érdekében a szülők kerüljék, hogy a 
gyermekek füle hallatára veszekedjenek, szidják a másikat vagy játszmáz-
zanak. Sajnos az is megtörténik, hogy a gyermek traumatizálódik attól, 
ahogyan látja, hogyan bánik egyik szülője a másikkal, és nem csak Poszt 
Traumás Stressz Tüneteket fog mutatni, hanem úgy dolgozhatja fel aminek 
szemtanúja volt, hogy a kortársain, vagy kisebbeken ismétli az agresszív visel-
kedést. Mivel a biztonságérzete súlyosan sérül, érthetően nem fogja kívánni a 
kapcsolatot tartani az agresszív szülővel, akár annyira fél tőle, hogy magatar-
tásproblémák és szorongásos zavar alakulhat ki nála.

Bálint Andrea, pszichlógus

Üzenet a szülőknek: Gyakori hibák, amiket a váló szülők elkövetnek. 
Napjainkban már minden harmadik gyermeket érint a szülők válása. 
Magyarország élen jár a válások arányában, a házasságok 60%-a 
végződik válással és ez évente 17.000 gyermeket érint. 

ÜZENET A SZÜLŐKNEK
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FONTOS A KORAI  
FELISMERÉS

Minden szülő számára a legfontosabb, 
hogy egészséges babája szülessen, ha 

talán mégis előfordulna valami-
lyen probléma, akkor az minél 
előbb ki kell, hogy derüljön, 
különösen a hallását illetően, 

hisz a korai felismerés esetén a 
segítség is hamar érkezhet.

Az első hallásvizsgálat már a születés után megtörténik a 
kórházban az újszülött 1-4 napos korában. Az újszülöttkori 
vizsgálaton kívül végeznek hallásvizsgálatot óvodás, és kisis-
kolás korban is. Ezek az alapvető vizsgálok, ezen minden 
kisgyerek átesik, de ha gyanakszunk arra, hogy gyermekünk 
nem hall jól minél előbb vigyük el szakorvoshoz.

De szülők mire figyeljünk? 
A kisgyermek hallás- és beszédfejlődését legjobban az 
édesanya, a szülők követhetik nyomon, később a bölcsödében, 
óvodában az gondózok és óvónénik is. Első és legfontosabb, 
hogy a gyermek elkezdjen gőgicsélni. A gőgicsélés a 3. és 6. 
hét között, ritkábban a 7. vagy a 8. héten következik be. Ha 2 
hónapos. koráig nem indul be, akkor később problémák jelent-
kezhetnek az anyanyelv-elsajátításában, vagy ha a gőgicsélés 
megindul és abbamarad akkor gyanakodhatunk arra, hogy a 
gyermek hallásával probléma van. Figyelmeztető jel, ha a baba 
nem fordul a hang irányába, erős zajokra nem reagál. Minden 
gyermekkel előfordul időnként, hogy játék közben úgy tűnik 
mintha nem hallaná az édesanya utasításait. Szerencsére az 
esetek többségében csak a gyermek figyelme kalandozik el. 
Érdemes odafigyelni, ha a csecsemő erős hangokra nem reagál, 
feltűnően hangosan játszik. A nagyobb gyerek figyelmetlen, 
sokszor vissza kérdez!

Amennyiben a szülő halláscsökkenésre gyanakszik forduljon 
fül-orr-gégész szakorvoshoz, aki szükség esetén a megfelelő 
helyre irányítja. 

GYÓGYULJON BEMER 
ÁGY SEGÍTSÉGÉVEL

Egészségünk egyik alappillére a jó vérke-
ringés. Azonban a kor előrehaladtával és 
helytelen életmóddal gyengül a mikro-
keringésünk. A Bemer terápia stimu-
lálja a mikrokeringést, ezáltal az egész 
szervezet vérkeringését javítja. A Bemer 
ágyon történő kezelés segítséget nyújt az 
anyagcsere fokozásában, az immunrend-
szer erősítésében, fájdalomcsillapító 
hatású, serkenti a vérkeringést, segíti a 
jó közérzet kialakulását, fenntartását.

A Bemer ágy célzottan serkenti a kiserek működését. Ezzel 
hozzájárul ahhoz, hogy segítsen a krónikus sebgyógyulási 

zavarban, az izomzat és a csontrendszer krónikus, degeneratív 
megbetegedéseinek kezelésében, és a krónikus anyagcsere-
zavarban. Szervi működési elégtelenségeknél, mint például a 
májfunkció zavar is megoldást jelenthet. A fáradékonyság, alvás 
problémák és a stressz is nagyon jól kezelhető a gép segítségével!  
Az érrendszeri betegségekben is nagy segítséget nyújt, mint például 
a perifériás artériás elzáródás, illetve akut és krónikus fájdalmak 
enyhítésére is alkalmas a Bemer terápia. Sportolók esetében hasz-
nálhatjuk teljesítmény fokozásra, edzések, mérkőzések utáni leve-
zetésre, sportsérülések kezelésére. Mindezek mellett az immun-
rendszert is erősíti, általában véve, pedig javítja az életminőséget és 
fokozza a testi, szellemi teljesítményt is. Mellékhatásai nincsenek, 
bátran használhatja bármilyen életkorban lévő páciens, jótékony 
hatásaira, pedig minden szervezetnek szüksége lehet, még annak 
is, aki az egészségét és jó közérzetét szeretné megtartani.
Nagypál Nóra Bemer ágy segítségével kezeli pácienseit, azonban 
az ágy otthoni bérlésére is van nála lehetőség. Nóra gyógytornász-
ként fizikai közérzetjavító szolgáltatást végez, melynek keretében 
komplex kezelést tud nyújtani. Segít a különböző mozgásszervi 
panaszok kezelésében és megelőzésében, mint például a gerinc-
ferdülés, porckorong sérv, lúdtalp, sportsérülések, megteremtve 
ezzel a fájdalommentes mozgás és élet lehetőségét.

Vágsélei Csilla
20.     Családinfó Magazin | 2017. június



GYERMEKKORI 
FOGSZABÁLYOZÁS
A fogszabályozás célja az állcsontok és a fogazat helyes irányba való befolyásolása, 
illetve a már kialakult fogazati rendellenességek funkcionális és esztétikai helyreál-
lítása, javítása. Alapvető fontosságú a korai kezelés, hiszen a növekedés során még 
könnyedén, a gyermek számára nem megterhelő módon tudjuk kezelni a funkcio-
nális problémákat, megelőzve a komoly rendellenességek kialakulását és rögzülését.

Az állcsontok deformitásait a növeke-
dési időszak befejeztével sok esetben csak 
műtéti úton lehet tartósan helyreállítani. Ezt 
megelőzendő javasolt a kezelést a növekedési 
időszakban elkezdeni. Általánosan elterjedt 
tévhit, miszerint csak a maradó fogakat lehet 
vagy érdemes szabályozni, ekkor azonban 
éppen az állcsontok növekedésének és 
végleges formájának, helyzetének kialaku-
lási időszakáról maradunk le. Ezért érdemes 
8-12 éves korban, vegyes fogazati időszakban 
szabályozni a fogakat, amikor még az 

állcsontok növekedésének helyes irányba való befolyásolására lehetőség van. A 
szülők - érthető módon - féltik gyermekeiket a számukra is ismeretlen beavat-
kozásoktól, ezért az alábbi kérdések gyakran hangzanak el a rendelőben:

• Javulhat-e fogszabályzás nélkül a gyermek fogazata?
Sajnos erre a kérdésre a válasz: nem. A fogazat rendellenességeinek kiala-
kulása vagy öröklődés útján, vagy környezeti hatás, esetleg ezek kombiná-
ciója következtében alakul ki. Amennyiben az egyik szülőtől nagy fogakat, 
a másiktól kis állcsontokat öröklünk, biztosan torlódásra számíthatunk. 
Helytelen növekedési minta esetén biztosak lehetünk abban, hogy idővel 
romlani fog gyermekünk fogazata. Mire a gyermek számára is zavaró lesz, 
a növekedési időszak rendszerint befejeződik.  Környezeti hatás lehet egy 
rossz szokás kialakulása, mint pl. a cumizás, ujjszopás. Ezek megszüntetése 
kulcskérdés, ezután lehet  a már kialakult rendellenességet helyreállítani. 
Nyitott szájjal való alvás esetén meg kell vizsgálni, hogy van-e akadálya az 
orrlégzésnek és lehetőség szerint mihamarabb ki kell küszöbölni az akadályt. 
A beszűkült légutak alvási apnoéhoz vezethetnek, mely egy súlyos, krónikus 
betegség, ami hosszú távú fennállása alatt nagyban rontja az életminőséget.

• Valóban szükség van-e fogszabályozásra?
A gyermekek kb. 70%-ának fogszabályzó kezelésre lenne szüksége. Sajnos 
manapság, amikor trendinek mondható a fogszabályozó készülék viselése, 
a kezelendő gyermekek nagy része még mindig egyáltalán nem, vagy 
sokkal később kerül szakorvoshoz, mint az ideális lenne. Amennyiben a 
szülőnek feltűnik, hogy a gyermek fogazata nem fejlődik helyesen, szinte 
biztosan elmondható, hogy a fogszabályzó szakorvos a gyermek fogazatát 
megvizsgálva több problémát fog megállapítani, mint amennyit otthon az 
első fogakon látunk, ezért forduljunk bizalommal szakemberhez legalább 
egy konzultáció és kezelési terv erejéig.

• Nem túl kicsi még a gyermek a fogszabályozáshoz? 
A 8-12 éves kor a legmegfelelőbb az állcsontok és a fogazat helyes irányba való 
befolyásolására. Minél korábban konzultálunk fogszabályzó szakorvossal és 
- probléma esetén - kezdjük el a kezelést, annál nagyobb az esély arra, hogy a 
problémát a gyermek számára nem megterhelő módon, tartósan megoldjuk. 
A kisebb gyermekek gyorsabban és könnyebben hozzászoknak a különböző 
készülékekhez, mint idősebb társaik. Minél később kerül a gyermek szakem-
berhez, annál kevesebb idő van már hátra a növekedésből és annál nagyobb 
esély van rá, hogy a kezelést egy megterhelőbb műtéti kezeléssel vagy foghú-
zással kell kiegészíteni, mely utóbbi a gyermek arcprofilját ronthatja. 

A korai kezelés eredményeképpen gyermekünk egészséges harapással 
nőhet fel, mellyel minimalizálhatjuk a fogszuvasodás, krónikus ínygyul-
ladás, fogágybetegség, állkapocsízületi problémák, emésztési és alvási 
problémák, légzési és a kuszán álló fogak által okozott lelki problémák 
kialakulásának esélyét, ezért javasolt 7-8 éves korban átesni az első 
fogszabályozó szűrővizsgálaton.

 Dr. Mihályfi Ágnes
Fogszabályozó szakorvos
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Ha a kiütések nappal jelentkeznek, akkor a szabadban található rovarok 
okozzák, míg ha éjszaka jelentkeznek a pizsamával fedett testrészen, 
akkor bolha, vagy akár ágyi poloska csípésére is gondolhatunk. Nagyon 
fontos, hogy ne vakarjuk el a csípéseket, mert könnyen elfertőződ-
hetnek, és ótvar alakulhat ki belőlük.

A kezelésük enyhébb esetben rázókeverék vagy Fenistil gél, bár utóbbi 
fényérzékenyít, ezért nyáron óvatosan alkalmazzuk. Súlyosabb esetben 
belső kezelésre is szükség lehet, elsősorban antihisztaminok adására. A 
közhiedelemmel ellentétben a calcium adása sem csípések esetén, sem 
allergiás reakciók esetén nem használ.

Tavasszal és nyáron figyelhető meg kisgyermekeken, főleg a végta-
gokon a strophulus nevű bőrbetegség: ilyenkor apró, csoportosan 
elhelyezkedő viszkető, hólyagszerű kis kiütéseket látunk. Ez tulaj-
donképpen egy allergiás rovarcsípés: a kiütések közül csak egy-kettő 
a csípés, a többi pedig a bőrünk allergiás reakciója révén alakul ki. 
Nagyon tud viszketni, lassan múlik, akár hónapokig is fennállhat, és a 
kezelés ellenére is folyamatosan jöhetnek újabb bőrtünetek.

Jellemzően az egy és a nyolc év közötti gyerekeket érinti, és később 
ezt az érzékenységet kinövik. Sokszor megfigyelhető ezeknél a gyere-
keknél egyéb allergia (pl. légúti), illetve az atópiás ekcémára való hajlam. 
Nagyon fontos, hogy ne vakarják el a kiütéseket, mert nagy a felülfertő-
ződés veszélye, főleg nyáron.

Kezelése során speciális, gyulladáscsökkentő rázókeveréket szoktunk 
alkalmazni, és a súlyosabb esetekben mindig szükség van antihisztamin 
adására is.

Ma már nemcsak az erdőben, hanem a parkokban, a kertben is gondolni 
kell a kullancs elleni védekezésre. A kullancs mintegy 2-3 milliméter 
nagyságú ízeltlábú, amely a bőrünkbe fúródva táplálkozik. A csípés 
azért veszélyes, mert a kullancs, mint vektor, különféle kórokozókkal 
fertőzhet meg minket.

A kullancs által terjesztett legveszélyesebb betegség a vírus okozta 
agyhártya- és agyvelőgyulladás, ami után sajnos nem ritka a maradandó 
bénulás, de előfordulhat sajnos a halálos kimenetel is. Az agyvelőgyulladás 
ellen sikeresen védekezhetünk védőoltással: ez egy három oltásból álló 
oltássorozat egy éven belül. A védettség a második oltás után kezd kiala-
kulni, ezért érdemes már télen, kora tavassszal elkezdeni az oltássorozatot. 

A kullancs nemcsak virus, hanem baktérium okozta fertőzést: a 
Lyme-kórt is terjesztheti. Az esetek nagy részében ez egy jellegzetes 
bőrtünettel indul, ez az ovális vagy kerek vándorló bőrpír, melyet 
később, ha a megfelelő kezelés elmarad, izületi, idegrendszeri vagy 
szívpanaszok követik. Az időben felfedezett Lyme-kór antibiotikum 
adására száz százalékban gyógyítható.

Sokszor a páciens nem is emlékszik arra, hogy kullancs csípte meg, ezért 
bármilyen bizonytalan eredetű bőrpír esetén mindenképp forduljunk 
szakemberhez, aki megfelelő segítséget tud nyújtani!

Dr. Szabó András
bőrgyógyász-kozmetológus

NYÁRI ROVARCSÍPÉSEK
A jó idő beálltával megjelennek a szabadban 
a rovarok, és ezért egyre gyakrabban talál-
kozunk rovarcsípéssel. Leggyakrabban a 
szúnyogcsípéssel, de egyre többször figyel-
hetünk meg kis apró bogarak okozta csípé-
seket, hangya vagy pókcsípéseket is. 
Általában kisebb-nagyobb mértékű viszkető, 
eritémás ödémát, duzzanatot látunk, és 
nagyon jellemző a csípés közepén látható kis 
pici bemélyedés, hámhiány:  a szúrcsatorna. 
Egyre többen (főleg a gyerekek) reagálnak 
helyi allergiás reakcióval, és ilyenkor egészen 
nagy, ijesztő duzzanatot, és a viszketés 
mellett fájdalmat is észlelhetünk.
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Konzerváló és sebészeti kezeléseinkhez választhatja a mikroszkópos diag-
nosztikát. A szabad szemmel nem, vagy nehezen látható gyökércsatornák 
is feltárhatóak, gyógyíthatóak a segítségével. Mindezeket a legmodernebb 
gépi tágítókkal, apexlocatorokkal, termikus gyökértömő anyagokkal vé-
gezzük. Sokkal precízebben és pontosabban tudjuk nagyításban elvégez-
ni a beavatkozásokat, ezáltal hosszabb élettartalmú és tartósabb kezelése-
ket tudunk megvalósítani. A mikrosebészet a minimál-invazív technikákat 
teszi lehetővé, gyorsabb gyógyulással, fájdalommentesebben.  Magyaror-
szágon még ritka az ilyen eljárás, de fogászatunkon már elérhető.

Implantátumbeültetés: Fogpótlás céljából az állcsontba „műgyökér” kerül 
beültetésre, mely színtiszta, ötvözetlen titánból készül. A bioanyagokat 
az emberi szervezet teljes mértékben befogadja. Rendelőnkben elérhető 
ez az eljárás is. Az implantátumok beültetése szolgálhatja a fogsor vagy a 
fogpótlás rögzítését. Több cég termékeit is használjuk, az összes megold-
ható klinikai esetnek van megoldása nálunk. 

Nehezen eltávolítható fogak, fogmaradványok, cysta műtétek, állcsontpót-
lások, szájüregi lágyrész preprotetikai beavatkozásokat nagy tapasztalat-
tal kezelünk.

Esztétikai fogászattal a front területen állítjuk helyre a fogakat, hogy a 
mosolya zavartalan legyen. 

Foglalkozunk gyermek és felnőtt fogszabályozással is. A kezelés célja az 
állcsontok és a fogazat funkcionális, esztétikai helyreállítása. A mai mo-
dern fogszabályozás kíméletes és kényelmes, mely kortól független. A 
gyermeket már érdemes 6-8 éves korban fogszabályozás vizsgálatra el-
vinni. Esztétikai okok mellett egészségügyi okai is lehetnek, például nem 
megfelelően érintkezik a felső és az alsó fogsor. A kezelések hatékonysá-
gát növeli a logopédiai segédterápiák, szakember segítségével helyben el-
érhetőek.

A komplexebb esetekben a csapatunk összedolgozik a fog-
szabályozó szakorvossal, a fogorvossal, a szájsebésszel, 
implantológussal és a logopédussal. A gépi, fájdalommen-
tes érzéstelenítés is elérhető nálunk.

Rendelőnkben kiváló szakorvosok, fogorvosok, logopé-
dus, röntgen asszisztens, dentalhigiénikusok dolgoznak, 
munkájuk végzésére kimagasló orvostechnikai eszközök 
állnak rendelkezésre. 

Dentalhigiéniai szolgáltatással, digitális fogászati röntgendiagnosztikával, 
logopédiai szolgáltatással is várjuk nem csak a saját pácienseinket.

Bejelentkezés: dombidentalcegled@gmail.com 
vagy a +36 30 913 8226

Keressen minket a www.dombi-dental.hu 
weboldalon vagy a facebookon!

DOMBI-DENTAL 
AZ INNOVATÍV FOGÁSZAT 

A Smylist módszerrel egy számítógépes 
szoftver segítségével a páciens adottsá-
gait és igényeit figyelembe véve tervez-
zük meg digitálisan a leginkább hoz-
zá illő harmonikus mosolyt, még a 
kezelés megkezdése előtt. Profesz-
szionális nagy felbontású fényké-
pezővel rögzítjük az arcformát és 
a fog formáit, az egyedi állcsont 
állásokat is rögzítjük. Ezek 
alapján egyedi fogpótlásokat 
3D-ben megtervezzük, Cad-cam 
eljárással elkészítjük, mind fém, 
mind fémmentes változatban is.  

Jelmondatunk, 

időtálló megbízhatóság, az 

innovatív fogászat

jegyében.
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ÚJRA ITT A NYÁR
A hosszú téli napok után már mindenki 
áhítozott a melengető napsugarakra. 
Sokan már lefoglalták a vízparti szál-
láshelyeket. Akár a strandokat, akár 
a tavakat vagy éppen a tengerpartot 
részesítik előnyben, érdemes időben 
beszerezni fürdőruhát!

Üzletünkben minden alkatra kínálunk bikiniket, tankiniket, 
egyrészes fürdőruhákat, sőt külön alsókat is! A kisebb kosár-
méretű, vékony hölgyek bátran választhatnak push-up kialakí-
tású felsőt és megkötős oldalú vagy éppen brazil fazonú alsót. 
Legnépszerűbbek a háromszög fazonok, melyekből fekete és 
színes modelleket egyaránt kínálunk, egészen D kosárméretig. 
Előnyük, hogy a szép forma és erős tartás mellett maximális 
kényelmet biztosítanak. Ezek a modellek jellemzően nyakban 
megkötősek, így csodás dekoltázst varázsolnak.

Én nagyobb konfekcióméretnél is javaslom a bikini választását, 
hiszen egyrészt a nyár a napozásról is szól, másrészt optika-
ilag megosztják a testet, elterelve a figyelmet a problémás terü-
letekről, ellenben az egyrészes fürdőruhákkal, melyek mindent 
„kidomborítanak”. Az már csak praktikum, hogy könnyebben 
szárad egy kisebb darab, és nem fázunk meg a vizes fürdőru-
hában. Természetesen az egyrészes fürdőruhák kedvelőinek is 
számtalan szép modellt kínálunk egészen 64-es méretig, sőt az 
úszás hívei is találnak kínálatunkban úszódresszeket.

Sokan kedvelik az egyrészes szoknyás modelleket, melyek jótéko-
nyan takarnak combtájékon, de a tankinik is nagy népszerűségnek 
örvendenek, hiszen lazán fedik a testet, mégis ha napozni szeret-
nénk, csak felhajtjuk a felsőrészt és már élvezhetjük is a napsu-
garak melegét! Kismamáknak is ajánlom ezeket a modelleket, akik 
szoptatós melltartókat, hálóingeket is találnak üzletünkben.

Kínálatunk minőségi fracia felsőruházattal bővült (farmerek, 
rövidnadrágok, blúzok). Sok szép termékkel és szeretettel 
várok minden kedves vásárlót üzletünkben, Cegléden, a 
Gyarmati-udvarban!
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Magán ZOO

Állatkert
Felsõlajos

Nyitva: Minden nap!
Állatritkaságok gyönyörű környezetben, 
játszótér, nyársaló, főzőhelyek, büfé

Magyarország elsõ
Magán állatkertje

közel 25 éve mûködik
www.maganzoo.hu
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Elölről a szögletesebb lámpák és a nagyra nyitott szájra hasonlító hűtőmaszk 
különbözteti meg az új modellt az elődjétől, oldalt az egyedi kialakítású 
C-oszlop jelent újdonságot. A hátulja egyedi, szenzációsan sikerült.

A nagyobb beltér a megnövelt tengelytávnak köszönhető, egy 1,84 méter 
magas ember már abszolút kényelmesen elfér, akár elől, akár hátul. A 4 
centiméterrel nagyobb szélességnek köszönhetően az elöl ülő méretesebb 
utasok válla sem ér össze, és persze hátul hosszabb távon is kényelmesen 
lehet ülni. A Swift városi használatra optimális, alig 3,84 méter hosszú 
kisautó. A csomagtartó negyedével nagyobb lett, így már 265 liter, jól 
pakolható. A fordulókör 10,4-ről 9,6 méterre csökkent, tehát szűk utcákban 
és parkoláskor kevés igazi ellenfele lesz az új Swiftnek.

Az állítható multifunkciós bőrkormány kellemes fogású, és a mai tren-
deknek megfelelően alul csapott kivitelű, könnyen kezelhető. A kormány 
mögötti két kerek analóg műszer egy 4,2 colos kijelzőt fog közre. Ezen 
az aktuális fogyasztáson kívül többek közt az éppen felhasznált teljesít-
mény és nyomaték is megjeleníthető. A középkonzolt egy néhány fokkal a 
vezető felé fordított 7 colos érintőkijelző uralja, ami alatt a szellőztetés és 
a klíma kezelőszervei, valamint egy USB/AUX és egy 12 V-os csatlakozó 
aljzat található. Sok, ennél drágább és nagyobb presztízsű autóban sincs 
még Android Auto, Apple CarPlay és MirrorLink támogatás, a Swiftből 
viszont még ezek a high-tech szolgáltatások sem hiányoznak. (GL+, GLX) 

Hasznos a 40-es tempó felett használható automatikus távolsági fényszóró 
ki/bekapcsoló, a hegymeneti elindulást segítő és a távolságtartós tempomat, 
biztonságunkról pedig többek közt automatikus vészfékező, fáradtságér-
zékelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer illetve hat légzsák gondos-
kodik. (GLX kivitelek.) 

Motorkínálat: A zömében 90-110-es maximális tempót lehetővé tevő vidéki 
utakon tökéletes választás az 1,2 literes Dualjet szívómotor, mely 5 száza-
lékkal takarékosabb lett az elődjénél, átlagosan 4,5 liter körüli fogyasztással 
autózható. A 90 lóerős teljesítménytől és a 4400-as percenkénti fordulat-
szám mellett előállított 120 Nm-es nyomatékkal is erős, haladós autó, hiszen 
120 kilogrammal könnyebb, immár csak 840 kg. A kettős befecskendezésű 
1.2 Dualjet négyhengeres alap erőforrással is jól megy az új Swift, viszont a 
20 lóerővel izmosabb 1 literes turbós változat érzésre teljesen más ligában 
focizik. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a 170 Nm-es nyomaték nagy 
része az alacsony fordulatszám régiókban rendelkezésre áll. A Boosterjet 
motor háromhengeres, hangra szebb produkciót ad elő a négyhengeres 
társánál, és pörgetve már-már sportos orgánummal rendelkezik.

Újdonság az SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) opció, amely a gyártó 
lágy-hibrid hajtásláncát takarja. Ez a 12 V-os lítium-ion akkumulátorra épülő 
megoldás segít abban, hogy induláskor és gyorsításkor 2-3 decivel csök-
kenjen a fogyasztás 100 kilométerre levetítve. Az SHVS mindkét motorhoz 
rendelhető, a GLX felszereltségi szint mellett. Az üzemanyagtartály 37 
literes, ami a szerény fogyasztás miatt egy tankkal akár 750 kilométeres 
hatótávolságot is lehetővé tesz. Mostantól az összes négykerék hajtású 
Suzukit AllGrip néven jelölik, az 1,2 literes motorral szereltekhez kérhető. 

A Swift ára az Ignis és a Baleno közé fog beékelődni,  
az induló ára GL kivitelnél Br 3 150 000,-Ft.

Jansik Autóház Kft

SWIFT 
- felpezsdít

A Suzuki Swift 1983-ban tűnt fel a 
japán autógyártásban és 1992-től már 
hazánkban készült a „mi autónk”. A 
Suzuki Magyarországi üzeméből - az 
esztergomi gyárból - az elmúlt két és 
fél évtizedben több mint 3 millió darab 
személyautó gurult ki. A 2017-es újge-
nerációs Swiftek Japánból érkeznek. 
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HÁZI ÍZEK BŰVÖLETÉBEN
Magyar Károly és családja már több 
generáció óta foglalkozik a hentes 
szakmával, nemcsak ő, hanem 

édesapja is az. A fiatalabb 
családtag korábban is hentes-
ként dolgozott, de 2016 decem-
berében nyitották meg saját 
üzletüket. Családi titkaik gene-

rációról generációra szállnak. 
Ők nem házi jellegű termékeket készí-
tenek, hanem házi termékeket.

Károly és családja valóban házi termékekkel várják a 
magyaros konyha iránt elkötelezett vásárlóikat, hiszen nem 
csupán saját maguk készítik a termékeiket, hanem saját 
maguk is nevelik sertéseiket, melyet ők maguk dolgoznak 
fel. Úgy vélik a titok a klasszikus módszerekben rejlik, hiszen 
hagyományos pörzsölés utánozhatatlan ízt ad a húsoknak, 
illetve saját nevelés is hozzájárul a kiváló minőséghez.

A pörzsölés után számos termék készül a Magyar családnál, 
melyet az üzletükben tudunk megvásárolni. Kínálatuk között 
megtalálhatóak a füstölt termékek (úgy mint szalonna, 
kolbász, császár, oldalas, karaj stb.), hagyományos hurka, 
kolbász. A disznótoros termékek is megjelennek náluk: disz-
nósajt, töpörtyű, házi májas. Ezek fűszerezése is természe-
tesen klasszikus: Károly édesapjától örökölte meg a családi 
fűszertitkot. Új termékeik között megjelentek a zsírban 
sült húsok is. De mindenki megtalálja a kedvére valót, aki 
szalámit enne, az sem fog üres kézzel hazatérni. Akinek 
nem volt lehetősége mostanában disznótoron járni, azok is 
átélhetik a nosztalgikus ízeket, ha ezekből a finomságokból 
fogyasztanak.

Cegléden a Tesco soron várják régi és új vásárlóikat, ahol 
mindenki megtalálja a kedvencét, de hamarosan Monoron is 
megnyílik Magyarék új üzlete. Itt is a megszokott, jó minőségű 
árukkal találkozhatunk majd.

Török Petra

A NYÁR SLÁGERE A FAGYI
Nincs is jobb a nyári forróságban, 
mint egy hűs fagylalt. A fagyit 
általában mindenki szereti - van, aki 
a hagyományos ízeket, van, aki az 
újdonságokat. A gyerekek legtöbb-
ször szín alapján választanak, ezért 
kezükben gyakran látható a kék 
rágógumi fagylalt, míg a felnőt-
teknél inkább a megszokott ízek 
dominálnak, de általában mindenki 

örömmel kóstolja az újdonságokat is. 

Manapság nagyon sokféle ízű és minőségű fagylalt kapható. 
Abban minden hozzáértő megegyezik, hogy egy fagylalt akkor 
jó, ha jó az alapanyag. Ha tiszta, minőségi hozzávalókból 
készül, az nagyon sokat javít a fagylalt állagán és ízén. 

Mi, a Kispipa fagylaltozóban, évtizedek tapasztalatára építve, 
vásárlóink elvárásainak megfelelően, a legújabb kornak 
megfelelő, de mégis tradicionális, minőségi és minél termé-
szetesebb alapanyagokat használjuk. 42 fagylaltunk között, 
amiből 24 mindig a pultban van a klasszikus alapízek mellett, 
mint a csoki, vanília és puncs, megtalálhatóak olyan idény-
jellegű különlegességek is, mint a piszke, a bodzavirág és a 
meggyfagylaltok. További különlegességként említenénk még 
a diplomata csokoládé, illetve a karibi álom – mangós, csoko-
ládés kókusz fagylaltot. Az aktuálisan felkapott ízek is megje-
lennek nálunk, mint a homoktövis, az oreo és a rocker fantázia 
névre keresztelt mogyorós csoki. A ropogós, kekszes fagylal-
tokat egyre többen választják. A különböző textúrák találko-
zása plusz élményt ad a fagyizásnak. 15 éves fagylaltozónkat 
tavaly decembertől kávézóval bővítettük, ahol az általunk 
készített süteményeket, tortákat is megkóstolhatják.

Szeretettel várjuk minden kedves régi és új vendégünket 
Nagykőrösön, a Kecskeméti út és Petőfi utca sarkán, a Kispipa 
fagylaltozóban és Kispipa Kávézóban egy hűs fagyira vagy egy 
finom sütire.

Vágsélei Csilla
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ételeinket saját konyhánkban, helyben készítjük

hamburger zsemléink és kenyereink, helyben 
készülnek (Hazai Pékség) tartósítószer-, 
és E szám mentesen

a hamburger húspogácsát saját recept szerint készítjük 
100% marhahúsból

kávéinkat laktóz-, és koffeinmentesen, 
növényi tejből is elkésszítjük

tésztáinkat glutén-, és tojásmentesen is 
elkészítjük

H-Cs  
Szo 

7.30-22.00
9.00-24.00

P  
V 

7.30-24.00
9.00-21.00
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Bár Kecskeméten még újdonság a Pepenero, Nagykőrösön már 
22 éve, Cegléden pedig 5 éve működik a családi vállalkozás. Hajdu 
Andrea üzletvezető elmondta, hogy a három üzlet folyamatos 
fejlesztés és tanulás eredménye. A két évtized alatt egyszer sem 
álltak meg, szüntelenül új kreációkon dolgoznak. Az olaszországi 
fagyi kiállításon és a hazai fagyi bemutatókon is állandó résztvevők.

Andreáék családi vállalkozása számára nagyon fontos a minőség. 
Csak prémium alapanyagokat használnak és a természetes nyers-
anyagokat részesítik előnyben. Náluk a gyümölcsfagyik valódi 
gyümölcsből készülnek. Fagylaltjaik egyik fő alkotóeleme a házi tej, 
melyet egy ceglédi tehenészetből szereznek be.

Hogy mindenki átélhesse a Pepenero nyújtotta fagyizást, 
Andreáék cukormentes és paleo fagylaltokat is készítenek. A 
paleo fagyik cukor, tej és gluténmentesek és tele vannak gyümölcs-
csel. A pultban 32 íz van minden nap, amelyből több diabetikus, 
paleo és prémium fagyi is válaszható. A Pepenero teljes fagylaltre-
pertoárja 200 fölé rúg, így nem túlzás azt mondani, hogy minden 
napra tartogatnak újdonságot.

A család három fagyizója valóban igazi családi vállalkozás. A fagyi 
főzésében, megálmodásában az egész családnak szerepe van. Andrea 
férje, lánya és fia igyekszik megvalósítani a kreatívabbnál kreatívabb 
ötleteket, legyen az egy kedvenc édesség vagy egy francia desszert 
fagyi változata. Saját receptúrájuk és ötleteik alakítják különlegessé 
a fagyikat. A hagyományos ízek, mint a főzött csokifagyi vagy a 
vanília, puncs és citrom mind a békebeli időket idézik. A különleges 
fantázia fagyikkal pedig mindig valami újat szeretnének adni. Ilyen 
a körtés belgacsoki,  a chiamagos málnás mangó, a toffee, a málnás 
grillázstorta vagy a karamellás házi krémes, amelyben leveles tészta 

is található. A 
vendégek nagy 
kedvence az 
egyik prémium 
fagyi, a 100%-os 
pisztácia. Sokan kife-
jezetten ezért keresik 
fel az üzletet. A nem 
mindennapi kombiná-
ciók és textúrák, mint a 
leveles tészta, az omlós 
tészta vagy a piskóta megjele-
nése a fagyiban, teszi igazán 
egyedülállóvá a Pepenero  
fagylaltjait.

A naponta frissen érkező 
fagyi mellé prémium minőségű 
sötét pörkölésű olasz kávét is fogyaszt-
hatunk többféle formában. A nyár kávé- 
slágere persze a vaníliafagyis jegeskávé. A fiatalok 
nagy kedvencének ígérkezik a fagyi shake az általuk választott 
fagylaltból, amit akár magukkal is vihetnek a főtérre. A hűsölni 
vágyók limonádéval és jégkásával is frissíthetik magukat.

A kedves családi fényképekkel, tájakkal dekorált fal és az udvarias, 
közvetlen személyzet is hozzájárul ahhoz, hogy a fagylaltozó egy 
igazi családias találkozóhellyé váljon Kecskeméten, ahol mindenki 
részesülhet a Pepenero életérzésben. 

Vágsélei Csilla Sára

Kecskemét szívében nyílt egy fagylaltozó, a Pepenero ahol azon igye-
keznek, hogy a fagyizást igazi élménnyé tegyék. A prémium alapanyagokkal, 
a fantáziadús kreációkkal valóban felejthetetlen ízeket tapasz-
talhatunk meg. A Pepeneroban a család minden tagja élve-
zettel fogyaszthatja a fagylaltot, legyen az a csokirajongó 
anyuka, a kávészerető apuka, a cukorbeteg nagymama, vagy a 
laktózérzékeny kis unoka. 
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A Kalandparkban gyakorló és gyermekpálya, 
kezdő és profi pálya, valamint a 

6 átcsúszásból álló canopy egyaránt megtalálható. 
A vegyes fákból álló erdőben és a tó felett átvezető canopy valódi 

elszántságot igényel, 12 méter magasságból másképp néz ki a világ, de 
igazán sportos kikapcsolódást nyújtanak a

 család minden tagjának.  

500 méter

canopy

ÍJÁSZAT

Brilliáns csapda

kajak-kenu

krikett 
slackline 
dobókés

Fotózd le a telefonoddal ezt a hirdetést, 

és 20% kedvezményt kapsz

 a belépobol!

csónakázás

     trambulin
lengoteke

tel.: 06 70 618 4499www.kalandparkcegled.huwww.kalandparkcegled.hu
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