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Becsöngettek

Az óvodás, kisiskolás gyerekeknek és szüleinek egy más értelmezésben két évszak 
létezik, vagy szünet van, vagy tanév. Az utóbbi hosszabb, sokszor nehezebb, és az 
időjárásból is kijut rá mindenféle. A meleg kényelmes nyár után, nagy levegőt véve 
beindul a hétköznapi gépezet. A kisebb gyerekekkel túl kell lenni a közösségbe 
kerüléssel járó vírusok és bacik okozta kellemetlenségeken, a nagyoknak akad 
bőven a tanulnivalóból, az edzésekből, a különórákból. A szülőben pedig folya-
matosan ott motoszkál a kérdések végeláthatatlan sora: Honnan tudja, ha nem is a 
tananyag a túl sok, hanem a gyerek tanulásával van a baj, hogyan lehetne a lustább 
kölköt motiválni, mennyi különóra az, amit még elbírnak, és hogyan válasszák ki, 
hogy mik is legyenek azok? Ha a munkanapokat megszakítja egy betegség, mennyi 
nap kimaradást is jelent, lehetőleg a visszaesést elkerülve mikor mehet majd újra 
közösségbe a kicsi? Mit tegyen, ha az oviban vagy a bölcsiben tetű üti fel a fejét, 
ami a saját gyerekének a hajába is beköltözött? Ez csak néhány nem egyszerű 
mindennapi feladat, még jó, hogy a szülők mellett segítségül lehetnek nagyik vagy 
pótnagyik, családtagok és védőnők is.

A Családinfó őszi számának összeállításakor a kisgyerekes lét hétköznapjaival 
járó teendőkre, esetleg felmerülő problémákra, megoldandó helyzetekre tettük a 
hangsúlyt, és igyekszünk írásainkban ezekhez hasznos tanácsot, információt adni. 
Mindezek mellett a kikapcsolódás lehetőségeit sem hanyagoltuk, és ahogy már 
megszokhatták tőlünk, legyen szó felnőttről vagy gyerekről, különösen kedveljük a 
könyveket és az olvasást. Olvassanak bennünket is, tartsanak velünk!

a szerkesztőség nevében:
Virág Henrietta
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A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes kondíciók 
alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és 
nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Fix 
Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben 
és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el.  A feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára valamint a takarekcsoport.
hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat 
típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu

patria_takarek_csaladinfo_magazin_189x249_2018_08_23.indd   1 2018.08.23.   13:28:48

PROMÓCIÓ



BETŰMOLY

	 6.		Gondolatfilmek	a	papíron 
-	interjú	Kun	Vivien	íróval

	 7.		Gyerekkönyvajánló
	 8.	Könyvajánló

CSALÁD

	 13.			Bábosokkal	teli	Hírös	Város 
-	Kiszely	Ágnessel	és	Bodor	Évával	 
beszélgettünk

	 14.		Kapcsolódás	egymással,	 
önmagunkkal	és	Istennel 
-	nagycsaládos	interjú	 
Papp	Zsolttal

	 16.		Iskola,	különóra	 
Hogyan	és	mennyit?

	 19.		Mesélj	még	szupernagyi! 
-	a	hivatásos	nagyszülőképzésről

SZÉPSÉG-EGÉSZSÉG

	 20.		Emésztési	panaszok,	 
a	gasztroenterológus	válaszol

	 21.		Mellrákszűrés:	életet	ment
	 22.		Védőnő	a	családok	mellett
	 23.		Fejtetű	-	a	gyerekközösségben	 

terjedő	ellenség
	 24.		Lépést	tartva	gyógyítani	-	 

Dr.	Török	Karolinával	beszélgettünk
	 27.		Lúdtalp	-	tévhitek	és	a	valóság

DIVAT

	 28.		Kislányruhák	bűvkörében
	 30.	Divatbazár

GASZTRO

	 33.		Fügés-kecskesajtos	pite

Családinfó TARTALOM

Családinfó Magazin | 2018. ősz     5.



• Mit lehet rólad tudni Vivien?
Budapest születettem, de elszármaztam Nagykőrösre, ott töltöttem a diák-
éveimet. IT-s irányon indultam el, de azt éreztem, hogy nem az az én 
világom, így nekiálltam keresni az utamat, az író stílusomat is, tulajdon-
képp magamat is. Az írás mellett jelenleg a vendéglátóiparban dolgozom. 
Azt hiszem, nem titok a korom sem, hamarosan 20 éves leszek.

• Mióta foglalkoztat az írás téged?
Egész kiskoromtól fogva bámulatba ejtett a könyvek világa, lenyűgöztek  
az oldalakon megelevenedő életek, történetek. Nekem is – ahogy sok 
kortársamnak is – meghatározó élmény volt J. K. Rowling világa, a Harry 
Potter kapcsán indultam el az írás felé. 9-10 évesen láttam hozzá egy 
funfiction (rajongó által írt folytatás a történethez - a szerk.) verzióhoz, 
ez volt az első próbálkozásom, ez 6-8 oldal után a fiók mélyére került. 
Megmondom őszintén, most már érdekelne a vége. Természetesen,  
a kis varázslóról szóló könyvek hatása nem múlt el nyomtalanul, írtam egy 
saját varázsvilágot, de végül ez sem került kiadásra. Voltak kisebb-nagyobb 
kísérleteim az első kiadott könyvem előtt. Indultam iskolai irodalmi pályá-
zaton, ahol sikeresen bekerültem a legjobbak közé.

• Első könyves író vagy, mesélnél a könyvedről egy picit?
Tavaly jelent meg a Gábriel című könyvem, vagyis regényem, ami 500 oldalas. 
Megírása előtt azon gondolkoztam, hogy mi az, amit én még nem olvastam, és 
szívesen viszont látnék az oldalakon. Ekkor ötlött be, hogy angyalos témában 
nem igazán vannak ifjúsági regények. Az alaptézisem az volt, hogy Gábriel  
a főszereplő lesz, de időközben tervmódosítást hajtottam végre, és végül 
egy fiatal lány a főhős, aki angyali segítséget kap. Nem szeretném lelőni  
a végét, de a lány élete gyökeresen megváltozik az égi beavatkozás nyomán.

• Miből merítesz ihletet?
Őszintén szólva, fogalmam sincs, nem tudom ezt meghatározni egyértel-
műen. Általában csak beugranak az ötletek, és azokat papírra vetem, illetve 
ahogy mondtam a Gábrielhez: olyat akartam írni, ami még nem volt, ami 
valami újdonság.

• Kinek szól a könyved első sorban?
Azt hiszem, a kiskamaszoktól a nagyobb tinikig. Talán ők találják meg  
az élményeket a könyvemben a legjobban. A célom is ez volt. 

• Hogyan írsz?
A zene mindig meghatározó volt az életemben. Fejhallagató fel, külvilág 
kicsuk, megszűnik létezni, ami körülöttem van, maradok én és a gondo-
lataim. Gyakran csak lehunyom a szemem, és a dolgok maguktól életre 
kelnek a szemem előtt, hagyom hadd álljon össze a „film”. Aztán ezeket  
a filmkockákat szavakba, betűkbe öntöm. Nekem így megy az írás.

• Mit csinálsz, amikor nem írsz? Mik a jövőbeni terveid?
Szeretek mozgással kikapcsolódni, így gyakran járok edzeni. Itt fejben is 
kikapcsolok. Emellett nagy filmfogyasztó vagyok. Ha kérdeznéd, akkor 
sem tudnék meghatározni egy műfajt, amit ne szeretnék, „mindenevő” 
vagyok. Visszatérve a tervekre: azok mindig vannak természetesen. 
Persze, az írás ebben továbbra is kiemelt szerepet kap. Mivel a Gábrielt 
15-16 évesen kezdtem, most fiatal felnőtt fejjel azt érzem, hogy stílusvál-
tásra van szükségem. Bár még a jegyzetelés, ötletelés szintjén tartok, de 
annyit elárulok, hogy egy horrorregény van készülőben. Ez igazán nagy 
kihívás az ifjúsági regények írása után, ami már gondtalanul megy, és 
amiben szerintem jól is tudok teljesíteni.

gondolatfilmek a papíron
KöKény-TöröK PeTra inTerjúja Kun ViVien íróVal

Rendkívül szerény, rendkívül fiatal, így lehetne jellemezni az írót, aki már túl 
van első könyvén. Mindig is vonzotta az írás, de szemtelen lazasággal kezeli  
a többi írót szinte már mániákusan izgató kérdéseket: Mikor? Mennyit? Hol? 
Nem akad le a múltban, hajt a jövő felé, keresi magát és saját stílusát. 

6.     Családinfó Magazin | 2018. ősz



Könyvfészek
olvasós kalandok

JÉGVARÁZS – ÉSZAKI FÉNY
KRISTÁLYKALAND

A korábban regényként megjelent törté-
netet most klasszikus képes mesekönyvként 
is elolvashatják a Jégvarázs rajongói: minden 
troll életében elérkezik egyszer az a nagyon 
fontos esemény, amit kristályceremóniának 
hívnak. Az utolsó őszi napon az északi fény 
alatt az idősebb trollok megjutalmazzák 
a fiatalabbakat, akik már megszerezték  
a különböző erényeket – bátorságot, megfi-
gyelőképességet, találékonyságot – jelképező 
kristályaikat. Egy ifjú trollnak, Kis Sziklának 
azonban még ki kell érdemelnie a nyomkö-
vető kristályát, Anna, Elza és Kristoff pedig 
gondolkodás nélkül a segítségére siet. Ezzel 
kezdetét is veszi a kalandos útjuk Arendelle 
hófödte hegyei között, amelynek végén 
együtt csodálhatják meg az északi fényt.

TRACEY BAPTISTE: ÜTKÖZÉS

A tavaly megjelent első hivatalos Minecraft 
regény, A sziget után itt a következő 
izgalmas történet, ami egy szintén elismert 
szerző, Tracey Baptiste kötete. A könyv 
főhőse Bianca, aki nem arról híres, hogy 
átgondoltan, terveket követve cselekszik. 
Sokkal inkább a rögtönzés és a „majd később 
foglalkozom a dologgal” híve. De miután 
autóbalesetet szenved a legjobb barátjával, 
Lonnie-val, megtanulja, hogy nem lehet  
a figyelmen kívül hagyni a tettei követ-
kezményét. Miután a kórházban magához 
tér az ütközés okozta sérüléseiből, Bianca 
olyan kérdésekkel szembesül, amelyekre 
még nem képes választ adni. Kipróbálja 
hát a Minecraft virtuális valóságon alapuló 
verzióját, amelyben – bár az életben a saját 
teste fölött is elveszítette az uralmat – 
könnyedén irányíthat mindent. Miközben 
bejárja ezt az új világot, összefut egy néma, 
selejtes karakterrel, akiben a barátjára, 
Lonnie-ra ismer. A lány összeáll Esmével és 
Antonnal, akik szintén a kórház szerverén 
játszanak, hogy megmentse barátját.  
A gyógyulás útja azonban rengeteg veszélyt 
tartogat. Hőseinket a saját félelmeik által 
életre keltett mobok kezdik el üldözni,  
és Biancának szembe kell néznie a nyug-
talanító kérdésekkel: Lonnie tényleg  
a játék foglya? És ha igen, vissza tudja hozni  
a valóságba?

PETER WOHLLEBEN:  
ÉRTED A FÁK BESZÉDÉT?

A fák titkos élete az elmúlt évek egyik legna-
gyobb tudományos bestsellere volt. Szerzője, 
Peter Wohlleben német erdész könyvében feltárta, 
mennyivel többet rejt az erdő annál, mint amit 
sejtünk róla. A fák titkos élete után Érted a fák 
beszédét? című gyerekkönyvében Wohlleben  
a kisebbek számára is tapinthatóvá teszi az erdő 
varázsát. Mit gondolsz, vajon a fák is alszanak 
éjszaka? Hallottál már az erdő internetéről? 
Szerinted a szajkó vagy a mókus jegyzi meg 
jobban, hová rejtette a téli tartalékait? Fény derül 
az erdőlakók titkaira, megismerheted a szoká-
saikat és mindazokat a trükköket is, amelyeket  
a túlélés érdekében alkalmaznak. Peter Wohlleben 
több mint 20 éve vezet családi és iskolai túrákat 
az erdőben. Gyerekeknek írt művében lenyűgöző 
megfigyeléseiről és kutatásairól mesél a kisebbek 
számára is érthető nyelven. Egyedülálló ismeret-
terjesztő könyvét számos kvíz és játékos feladat 
teszi még szórakoztatóbbá. 
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A magyar fotó - 1840-1989
Péntek Orsolya (6.900 Ft Libri)

Látóhatár Kiadó Kft.

A magyar fotó című kötet a kezdetektől, az 
első dagerrotípia elkészültétől a neoavantgárd 
korszakon át egészen 1989-ig mutatja be a 
magyar fotográfia történetének legfontosabb 
életműveit. Azokét is, akik bámulatos tehet-
ségükkel és káprázatos teljesítményükkel 
a nagyvilág más tájain (az Egyesült Álla-
mokban, Franciaországban, Németországban 
vagy máshol) lettek méltán sikeresek, mint 
André Kertész, Robert Capa, Moholy-Nagy 
László, Kepes György, Lucien Hervé, Brassai, 
Munkácsi Márton, Besnyő Éva vagy Ergy 
Landau, és azokét is, akik itthon szereztek 
maguknak hírnevet, mint Pécsi József, Máté 
Olga, Székely Aladár, Angelo, Escher Károly 
vagy Kinszki Imre.

A harcos - Életrajz és lélekrajz
Dr. Csernus Imre (3.990 Ft Libri)

Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft.

A harcos című könyvben Dr. Csernus Imre 
olyan őszintén vall önmagáról, a személyisé-
géről, a gondola tairól, az életét és a munkáját 
meghatározó értékekről, mint korábban még 
soha. Ebben az élet- és lélekrajzban nyíltan 
beszél drogos múltjáról, a szüleihez fűződő 
viszonyáról, párkapcsolati kudarcairól és 
sikereiről, az emberhez méltó életről és a 
halálról vallott felfogásáról. Megtudhatjuk, 
hogyan alakult ki híres módszere, miért 
döntött úgy, hogy az egészségügyben eltöltött 
huszonöt év után abbahagyja a rendelést, és 
helyette inkább előadásokon igyekszik átadni 
az embereknek mindazt, ami az arcukra 
csalhatja az igazi, boldog mosolyt.

Harry Potter - Utazás a mágia történetében
(5.490 Ft Libri) 
Animus Kiadó

A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző 
Szakiskolában oktatott mágiaágakat sorra 
véve a varázslás több ezer éves múltja tárul 
fel e könyv lapjain. Ismerd meg az alkímia 
világát, készíts magadnak saját bájitalt, csodálj 
meg egy igazi mandragóragyökeret, tudd 
meg, valóban létezik-e a bezoárkő, böngészd 
Leonardo da Vinci jegyzetfüzetének lapjait 
vagy a csillagos ég legrégebbi atlaszát!

Lykke - A boldogság nyomában
Meik Wiking (4.500 Ft Libri)

Kossuth Kiadó Zrt.

Könnyű belátnunk, miért nevezik Dániát a 
világ legboldogabb országának. A dánoknál 
tökéletes egyensúlyban van munka és 
magánélet, ingyenes a felsőoktatás, pontosan 
közlekednek a vonatok, és náluk a legna-
gyobb az egy háztartásra eső gyertyafelhasz-
nálás. A boldogságról - amit a dánok lykkének 
hívnak - valószínűleg senki sem tud többet, 
mint Meik Wiking, a koppenhágai Boldogság-
kutató Intézet igazgatója, aki egyben a szenzá-
ciós sikerkönyv, a Hygge, a dán életérzés, ami 
boldoggá tesz szerzője. Meik Wiking meggyő-
ződése, hogy jóllehet rengeteget tanulhatunk 
a dánoktól a beteljesült életről, a boldogság 
kulcsai világunk minden táján ott rejlenek.

A Kakas bár
John Grisham (3.990 Ft Libri)

Geopen Könyvkiadó Kft.

Mark, Todd, Gordy és Zola végzős joghall-
gatók. Az évek alatt felvett hallgatói kölcsönből 
hatalmas adósságot halmoztak fel. A nagy 
hatalmú pénzügyi befektető tulajdonában 
lévő egyetem csúnyán becsapta őket, amikor 
jobbnál jobb munkalehetőségeket ígért.  
Az egyetem valójában közönséges diploma-
gyár, az oktatás színvonala siralmas. A kilátás-
talannak tűnő helyzetben egyikük tragédiája 
teljesen megváltoztatja hármójuk életét, ezért 
súlyos döntésre szánják el magukat: otthagyják 
az egyetemet. Annyi bizonyos, hogy csak úgy 
tudnak megszabadulni a kölcsöntől, ha lelep-
lezik az egyetem és a diákhitelt folyósító banki 
hálózat mögött álló csalót. 

A mosoly mögött
Antoine Griezmann - Arnaud Ramsay

(3.400 Ft Libri)
Kossuth Kiadó Zrt.

A francia utánpótlásképző központok eluta-
sították vékony, alacsony termete miatt, ezért 
Antoine Griezmann tizennégy éves korában 
a spanyolországi Baszkföldet választja, mivel 
a San Sebastian-i Real Sociedad az egyetlen 
klub, amely hisz benne. Rengeteg kitar-
tásra van szüksége, hogy feljusson a csúcsra. 
2016-ban Lionel Messit és Cristiano Ronaldót 
megelőzve a spanyol bajnokság legjobb 
játékosának választott 26 éves csatár nagy 
tetteket visz véghez az Atlético Madriddal 
és a Kékekkel a Franciaországban megren-
dezett Európa-bajnokság során: kiérdemelte 
a bajnokság legjobb góllövője és legjobb 
játékosa címet.

5490 Ft

A HArry Potter megjelenésének 20. évfordulóját 
ünnepelve ismerkedj meg a British Library Harry Potter – 

A mágia története című kiállításán bemutatott varázslatos 

tárgyakkal! A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző 

Szakiskolában oktatott mágiaágakat sorra véve a varázslás több 

ezer éves múltja tárul fel e könyv lapjain. Ismerd meg az alkímia 

világát, készíts magadnak saját bájitalt, csodálj meg egy igazi 

mandragóragyökeret, tudd meg, valóban létezik-e a bezoárkő, 

böngészd Leonardo da Vinci jegyzetfüzetének lapjait vagy 

a csillagos ég legrégebbi atlaszát! Ráadásként J.K. Rowling 

eddig publikálatlan rajzai és kéziratai révén a könyvsorozat 

megalkotásának folyamatába is bepillantást nyerhetsz!

Ez a k ö n y v  a Harry Potter és a bölcsek köve 
megjelenésének 20. évfordulója alkalmából 
készült. Varázslatos utazásra hív a roxforti 
tantárgyak, többek között a legendás lények 
gondozása, a sötét varázslatok kivédése, 
a bájitaltan és a jóslástan világába, ahol a mágia 
több ezer éves történetének titkai tárulnak fel.

Megismerheted a könyvsorozat szerves részét 
képező népi hagyományokat és hiedelmeket, 
többek között sárkányok és griffmadarak 
középkori leírásai, a bölcsek köve eredetének 
feltárása és a lenyűgöző Ripley-tekercsről 
származó illusztrációk segítségével.

A British Library több száz éves kincsei – 
megannyi varázskönyv, kódex és mágikus tárgy 
– mellett bemutatásra kerülnek az angol nyelvű 
Harry Potter-sorozatot kiadó Bloomsbury 
és J.K. Rowling saját gyűjteményéből származó, 
eddig sosem látott, izgalmas anyagok.

A BRITISH LIBRARY 

a Br i t i s h Li B r a ry  az Egyesült 
Királyság nemzeti könyvtára és a világ egyik 
legnagyobb kutatókönyvtára. Több mint 
250 éve gyarapodó, immár 150 milliónál 
is több tétellel rendelkező állományában, 
mely az írásbeliség minden korszakát 
felöleli, megtalálhatók könyvek, folyóiratok, 
kéziratok, térképek, bélyegek, szabadalmak, 
fotográfiák, újságok és hangfelvételek minden 
írott és beszélt nyelven. Néhány a gyűjtemény 
legbecsesebb darabjai közül: a Magna 
Carta 1215-ből származó két példánya, 
a Lindisfarne-i evangélium, Leonardo da 
Vinci jegyzetfüzetei, a The Times 1788. 
március 18-i első kiadása, a Beatles számos 
dalszövegének kézirata és egy hangfelvétel 
Nelson Mandelának a bírósági tárgyalásán 
elmondott beszédéről.

Includes  

fascinating artefac
ts 

from th e

British L
ibrary’s 

exhibition :

Fedezd Fel a mágikus 
kincsek világát!

ISBN 978-963-324-547-7
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A British Library

Harry Potter  

- a mágia története
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nak  

lenyűgöző m
űtárgyaival
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Könnyű bElátnI, mIért nEvEzIK dánIát a vIlág EgyIK lEgboldogabb 

országánaK. a dánoKnál töKélEtEs EgyEnsúlyban van munKa  

és magánélEt, IngyEnEs a fElsőoKtatás, pontosan KözlEKEdnEK  

a vonatoK, és ha mIndEz nEm lEnnE Elég, náluK a lEgnagyobb  

az Egy háztartásra Eső gyErtyafElhasználás.

A boldogságról – amit a dánok lykkének hívnak – valószínűleg 
senki sem tud többet, mint Meik Wiking, a koppenhágai 

Boldogságkutató Intézet igazgatója, aki egyben a szenzációs 
sikerkönyv, a Hygge – a dán életérzés, amely boldoggá tesz 

szerzője. Meik Wiking meggyőződése, hogy – jóllehet rengeteget 
tanulhatunk a dánoktól a beteljesült életről – a boldogság  

kulcsai világunk minden táján ott rejlenek. 

E lebilincselő könyv szerzője kincskeresésre invitál bennünket, 
hogy végül előttünk is megnyílhasson az elégedett élet kapuja. 
Wiking többek között taglalja, mire fordítsuk drága időnket, 
hogyan viszonyuljunk szomszédainkhoz, és miként főzzünk 

vacsorát lykke-módra – bolygónk legboldogabb zugaiból  
gyűjtve össze a bizonyítékokat, történeteket és tippeket.

A kötet eszményi útmutató ahhoz, hogy valamivel több  
lykkére leljünk az életünkben.

4500 Ft

l y K K E
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A Hygge – a dán életérzés, amely boldoggá tesz  
című bestseller szerzőjétől

Kossuth KIadÓ
www.kossuth.hu / e-mail: kiado@kossuth.hu
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ÖRÖMHÍREK A REFIBŐL
Intézményvezetőként az ember azt tapasztalja, hogy a napi örömöket, 
a megoldott feladatokat olyan természetesnek vesszük, de ha valami 
olyan történik, ami nem tetszik, annak rögtön hírértéke van.

Elvétve akad olyan pillanat, amikor valaki azért keres meg minket, mert szeretné megosztani megelégedettségét az intézmény-
nyel, vagy egy jól sikerült eseménnyel kapcsolatban. De ha – akár félreértés eredményeként is – valami nem úgy történik, ahogy 
valaki szeretné, akkor annak gyorsan hangot ad, akár kolléga, akár szülő az illető. Tudom, hogy ilyen az emberi természetünk: 
ami gördülékenyen, jól megy, azt észre sem vesszük, de legalábbis nem jutunk el odáig, hogy szóvá tegyünk, dicséretet mondjunk, 
megosszuk örömünket. Pedig Isten nem erre hívott el bennünket!*

Hadd említsek néhány természetesnek vehető örömhírt!

 •  Örömhír ugyanis, hogy vannak nagyszerű, érdeklődő gyerekek, akik nálunk 
szeretnének tanulni, így az új tanévben a korábban tervezettnél eggyel több 
osztályt tudunk indítani. Ez nem olyan magától értetődő dolog manapság.

 •  Öröm, hogy az elmúlt tanévben is eredményesen felvételiztek végzős tanítvá-
nyaink a középiskolákba, és nem volt olyan, aki nem került be egy középisko-
lába sem. Külön öröm, hogy idén szeptembertől több diákunk is református 
gimnáziumban folytatja tanulmányait.

 •  Öröm, amikor a szokásos helyszínről kiszorul a ballagási ünnepi istentisz-
telet, de a Templomkertben sikerül szépen megrendezni az ünnepséget, és 
Isten szép időt ad a sok esőzés közepette. A Nagytemplom felújítás alatt állt, 
aminek egyébként mi is nagyon örvendezünk, és ma már hálásan látjuk 
az eredményeket.

 •  Öröm, hogy sokféle szakkört, sportolási lehetőséget tudunk biztosítani 
diákjaink számára, amelyekben képességeik és készségeik fejlődhetnek. 
Nyilvánvalóbb az öröm, amikor versenyeken érnek el szép eredményt, például 
egy országos tanulmányi versenyen vagy egy karate diákolimpiai országos 
döntőn lesz valaki bajnok.

 •  Öröm, amikor egy-egy diák megérez valamit Isten közelségéből. „De nekem 
olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem 
minden tettedet.” Zsoltárok könyve 73,28

 •  Öröm, hogy intézményünk szakos pedagógusellátottsága százszázalékos. 
Naponta halljuk, mely területeken van hiány, legyen szó tanárokról vagy éppen 
óvodapedagógusokról.

 •  Öröm, hogy felszereltségünk, eszközparkunk modern, a mai kor kihívásainak 
megfelelő lehet. Ebben persze az is segítségünkre van, hogy több pályázati 
felhíváson indultunk sikeresen.

 •  Öröm számunkra, amikor a viharban csak az épületek rongálódtak meg, emberi 
élet nem került veszélybe. Az épület mára szebb, mint volt.

Nagy vágy a szívemben, hogy olyan diákok kerüljenek ki iskolánkból, akik örülni 
tudnak Isten teremtett világának, és együtt tudnak örülni a körülöttük élőkkel; nem 
a negatív dolgokra állítják a figyelmüket, hanem a pozitív, az előrevivő dolgokra!

                                                                                Kúti László
                                                                                igazgató

* „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek  
legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és 
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gon-
dolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, 
ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicsére-
tes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tő-
lem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.” 

(Pál levele a filippiekhez 4,4-9)

PROMÓCIÓ
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JÓ TANÁCSOK (nem csak) évkezdésre
Amikor az óvoda vagy az iskola 
kapujában elbúcsúzunk a gyermekünktől, 
még a lelkére kötünk egy-két jó tanácsot: 
jó legyél, ne fecsegjél, sokat jelentkezz… 
De mitől tudna jó lenni, és miért akarna 
szépen és példásan a jóra törekedni? 
Hogy tudunk a mi szemünk fényének ebben 
segíteni? Úgy, hogy megerősítjük 
a lelkét. A lélek pedig a biztonságos, 
szoros, egészséges kapcsolatokban, 
a jófajta kötődésben erősödik. 

Annak tehát, hogy gyermekünk sikerrel veszi-e az előtte álló 
akadályokat a záloga a vele való kapcsolatunk. Ezért tehát 
mielőtt az elválás pillanatában tanácsot adunk, az együtt töltött 
időre vonatkozólag szívleljünk meg néhány gondolatot!

 •  Induljunk együtt gyermekeinkkel, lehetőleg időben, ha 
tehetjük gyalog, és beszélgessünk útközben!

 •  Ahhoz azonban, hogy sikerüljön terv szerint indulni, már 
este figyelni kell, hogy mikor van a villanyoltás. Mivel a reggeli 
alvást nem nyújthatjuk év közben, érdemes a másik végén 
hozzáadni a pihenés óráihoz. Sokszorosan megtérül, ha van 
ideje kigubancolódni az összekuszálódott idegrendszernek.

 •  Békésen történhet a nap zárása, ha nem küldjük, hanem 
kísérjük a gyermekeinket az éjszaka nyugalmába.

 •  Intézendő, lezáratlan ügyeinket a lenémított telefonnal 
együtt a gyerekszobán kívül hagyva, közösen megbeszél-
hetjük az elmúlt napot, és átgondolhatjuk együtt a követ-
kezőt. Nagy biztonságot ad a család minden tagjának,  
ha tudja, hogy mire számíthat.

 •  Megtaníthatjuk gyermeke-
inket, akik persze olykor sokkal 
ügyesebbek ebben nálunk, hogy 
rányíljon a szemük az öröm forrá-
saira, s tartósan gazdagítsa őket. 
Egész egyszerűen csak meg kell 
kérdeznünk őket minden este, 
hogy minek örültek ma legjobban. 
Ha eleinte nehezen találnak is rá, 
egy idő után, amikor a gyakorlat 
már mesterré tette őket ebben, 
inkább az okoz gondot, hogy  

a sok közül melyik legyen az az öröm, amit kiemelhetnek.
 •  Étkezzünk együtt, amikor csak lehet! Szánjunk rá időt, 

megéri! Jó alkalom ez arra, hogy barátságos módon 
szemtől-szembe kerüljünk gyermekeinkkel, szemkontak-
tust teremtsünk velük, és előcsaljuk a mosolyukat. „Sokan 
átéltük már, hogyan zavarja meg a családi kapcsolata-
inkat, amikor a fiunk és a lányunk a mobilja után nyúl, 
amikor együtt vagyunk, vagy kapkodva fogyasztja az ételét, 
vagy alig várja, hogy elszabadulhasson a családi esemé-

nyekről, hogy újra SMS-ezhessen, vagy a közösségi hálón 
lóghasson. Ha magunk mellett tudjuk tartani a gyermeke-
inket, ha meg tudjuk velük éreztetni, hogy jó együtt lenni, 
akkor immunisak maradhatnak a digitális forradalom sötét 
oldalával szemben. Meg kell adnunk számukra az esélyt, 
hogy érett felnőtté váljanak, és ezeknek az új eszközöknek a 
mesterei, ne pedig a rabszolgái legyenek.”

 •  Játsszunk együtt! Azon felül, hogy a játék erősíti a kapcso-
latot, alkalmat ad jól eső izgalomra, sokszor kacagásra, még 
más fontos lehetőséget is rejt. A köztünk lévő, biztonságos 
kapcsolatban gyakorolhatják a veszteséggel való megküz-
dést, amire olyan nagy szükség lesz később. Engedjük 
őket átélni a bánatot, engedjük őket sírni a reménytelen 
helyzeten, hogy megtanuljanak hozzá alkalmazkodni,  
és ez használható tudás legyen a későbbiekben.

 •  Legyünk kettesben gyermekünkkel! Ilyenkor teljes figyel-
münket felé fordíthatjuk. Ahogy a napfény érleli zamatossá 
a gyümölcsöt, úgy teljesíti ki az ember személyiségét a reá 
irányuló, szeretetteljes, odaadó figyelem. 

 •  Mondjuk el a gyermekeinknek, amit tudniuk kell, és csak 
annyit, amennyit tudniuk kell, amikor tudniuk kell, és 
amikor meggyőződtünk róla, hogy készen állnak arra,  
hogy ezt a tudást befogadják! „Talán nem tudjuk felvenni 
a versenyt a Google-lal mint információforrással, de sze- 
rencsére erre nincs is szükség. 
Amiről a gyermekeknek a 
leginkább tájékozódniuk kell,  
az nem a világ, hanem ők maguk. 
Látniuk kell az értéküket, a jelen-
tőségüket a szemünkben vissza-
tükröződni, ki kell hallaniuk ezt  
a hangunkból, és ki kell fejeződnie 
a gesztusainkban.”1 
Törekedjünk erre! Megéri!

 •  Örüljünk a gyermekeinknek, 
figyeljünk rájuk és szeressük őket!

A gyermekek nevében előre is köszönöm:
Bereczky Judit

 1 Dr. Gordon Neufeld – Dr. Máté Gábor: A család ereje , Budapest 2014.
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Kedves Gyerekek!
12 apró különbség van a két kép között. Ha megtaláltátok mindet, küldjétek el szerkeszőtségünk valamelyikébe (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17.  
vagy 2700 Cegléd Múzeum u. 3.), vagy az info@dpmsz.hu e-mailre, de akár be is hozhatjátok személyesen a fenti címek egyikére! A szerencsés  
nyertesekre értékes nyeremények várnak! A helyes megfejtéseket 2018. november 10-ig várjuk. 

Családinfó szerkesztősége

HIRDETÉSHIRDETÉS
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Milyen céllal jött létre 25 éve az első találkozó?
B.É.: 1991-ben Kovács Géza, a Ciróka akkori igaz-
gatója fogalmazta meg, hogy milyen jó lenne egy 
szakmai fórum, ahol a bábszínházak találkozhat-
nának, megnézhetnék egymás produkcióit, beszél-
getnének a látottakról és felmérhetnék, hogy hol 
is tartanak. A cél az volt, hogy a társulatok - látva 
egymás előadásait - érzékeljék azt, hogy jó vagy 
rossz úton járnak. Egy év múlva, 1992-ben valósult 
meg az első találkozó, majd '93-ban rögtön a 
következő. Hamar bebizonyosodott, hogy egy 
év kevés ahhoz, hogy a tapasztalatok beépül-
jenek, észrevehető változások történjenek egy-egy 
társulat munkájában. Így lett kétévenkénti rendez-
vény a Magyarországi Bábszínházak Találkozója.

A 10. Találkozó óta a városi közönségnek is 
tartalmas programokat kínáltok. Mivel várjátok 
október 6-án a családokat Kecskemét Főterére?
B.É.: Délelőtt tíz órától este hatig összesen tíz 

előadást láthatnak az érdeklődők, a kiegészítő 
programok pedig egész nap folyamatosan várják 
a játékos kedvű gyerekeket és felnőtteket. Lesz 
mini cirkuszi előadás, lesznek harsányabb vásári 
játékok, mint például Pályi János Vitéz Lászlója, de 
Ludas Matyitól Babszem Jankóig számos kedvelt 
mesehős kalandjait is végig izgulhatják majd  
a gyerekek. Interaktív játékok színesítik a napot, 
Bartha Tóni Csúzlizdája, bábjáték-automata, asztali 
ügyességi játékok, de lesz hagyományos fa körhinta 
és fotószínház is. Unikális dologként egy óriási 
bálna gyomrába is bekukucskálhatnak a gyerekek.

Hogyan is zajlik majd a találkozó, kiket vártok?
K.Á.: A magyarországi hivatásos bábszínházak 
mellett, a határon túli, magyar nyelvű bábszín-
házak képviselőit is vendégül látjuk, többek között 
Nagyváradról, Kolozsvárról, Szatmárnéme-
tiből, Sepsiszentgyörgyről érkeznek szakmabe-
liek. Külföldi vendégek is vannak minden évben, 

az előző rendezvényen például a nagy múltú 
cseh bábos folyóirat, a LOUTKÁR szentelt 

hosszabb terjedelmet a mai magyar bábját-
szás bemutatásának. Idén is várunk szín-
házigazgatókat, fesztiválszervezőket, akik 
saját rendezvényeik számára válogathatnak 

a magyarországi kínálatból. Az elmúlt 
két évtizedben számos meghívás született 

nem csak előadások, de alkotók tekintetében is.  
Az idei találkozón a Kritikusok Céhe is képvisel-
teti magát, illetve írások is születnek majd a látot-
takról. A hivatalos program mellett, a rendez-
vény lehetőséget teremt az alkalmi társulások 
és a frissen végzett bábszínészek bemutatko-
zására is. Láthatjuk az első éves bábszínész és 
bábrendező szakos hallgatók vizsgamunkáit.  
Az esemény nem verseny jellegű. Ez lehetővé 
teszi a színházak számára, hogy olyan előadást is 
elhozzanak, amely megosztó lehet, ezzel izgalmas 
vitatémát szolgáltatva a szakmabeliek számára. 
Az előadások megtekintésén és megvitatásán túl 
aktuális kérdések, mint például az ötévente induló 
bábszínész képzés is napirendre kerülnek.
B.É.: A Nemzeti Kulturális Alap 2018-ban ünnepli 
megalakulásának 25. évfordulóját. A Magyaror-
szági Bábszínházak 14. Találkozója a jubileumi 
programsorozat részeként kerül megrendezésre 
október 3-7. között. A hivatalos programban  
18 előadást láthat a szakmai közönség, 4 produkció 
off programban szerepel, a főtéren pedig 10 szabad-
téri előadással várjuk a családokat.  Az összesen  
32 produkciónak 6 helyszín ad otthont: Ciróka, 
Ruszt József Stúdió, a Katona József Színház,  
a Hírös Agóra, az Ifjúsági Otthon és persze a 
főtér. A városba érkező vendégek száma a napi 
200-at is meghaladja, így mondhatjuk, hogy bábo-
sokkal árasztjuk el a várost négy napra. A Ciróka 
a Vidovszky György által rendezett, A lepke-
oroszlán című előadással mutatkozik be, amely a 
Kaposvári Biennálén a legjobb gyerekelőadásért 
járó Üveghegy fődíjat érdemelte ki.

A színházi kultúra bevezetése a gyerekek 
életébe elsősorban a bábszínházzal kezdődik. 
Úgy gondolom, ezért is lehet fontos ez  
a találkozó, amely a fejlődésre, megújulásra 
inspirál titeket.
K.Á.: Igen, a gyerekek első találkozása a szín-
házzal legtöbbször a bábszínházhoz köthető. Nem 
mindegy, milyen az első élmény, amely már akár a 
4 éven aluliaknak készült babaszínházi előadással 
kezdődik. A bábelőadások célközönsége első-
sorban az óvodás és kisiskolás korosztály, de egyre 
több bábszínház foglalkozik a középiskolás korosz-
tállyal is, úgynevezett osztálytermi előadásokon 
keresztül. Ez a sokrétű tevékenység naprakész 
tájékozódást, folyamatos fejlődést, szükség esetén 
ismereteink, színházról alkotott elképzeléseink 
átértékelését, újrafogalmazását igényli.

4 nap, 6 helyszín, 32 előadás. Október 3-án kezdődik a Magyarországi 
Bábszínházak Találkozója, melyet 14. alkalommal szervez a Ciróka. 
A szakma számára szóló darabokon és beszélgetéseken túl, az érdek-
lődőket szabadtéri programokkal, előadásokkal várják. 

A Ciróka igazgatóját, Kiszely Ágnest és Bodor Éva szervezőt  
Vágsélei Csilla Sára kérdezte.

BÁBOSOKKAL
 teli Hírös Város
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• Négy gyermeke édesapja. Mesélne a családjáról?
Három fiunk van és egy kislányunk. A két nagy 
fiú egyetemista, a harmadik most fogja kezdeni az 
egyetemet, a lányunk pedig tizenegyedikes. A nagy-
szülők is a család részét képezik. Mindig is számíthat-
tunk rájuk, nagyon nagy támaszok ők. Amíg kicsik 
voltak a gyerekek sokszor a kezünk alá dolgoztak. 
Édesanyám, anyósom és a párja nagy segítség  
a mai napig. Sajnos édesapám már régen nem 
él. Feleségem gyógypedagógus, logopédus. Ő is  
a pedagógia frontján küzd, ahogy én is. Nekem 
két testvérem van, házasságkötésünk után mi négy 
gyereket terveztünk.

•  A pedagógus képzettség mennyire jelent előnyt 
a gyereknevelésben?

Jó kérdés. Ami közös forrás a tanításban és a saját 
gyerekeink kapcsán az az, hogy szeretjük a gyere-
keket. Szerintem fontos az, hogy szeressük a 
szakmánk lényegét. A pedagógiának, az iskolának, 

pedig a lényege a gyermek. Tanultunk pedagó-
giát, pszichológiát. Ezeket az ismereteket nyilván 
használjuk otthon, a gyermeknevelésben is. Persze, 
hogy az ember mit tud, és hogy tudja gyakor-
latra váltani az ismeretet, az azért két különböző 
dolog. Fontos még, hogy az ember a szerepek 
kapcsán tudjon különbséget tenni. Otthon apa 
vagyok, az iskolában pedig pedagógus. Ugyan 
vannak átfedések, de azért két nagyon különböző 
szerepről beszélünk, mert egy apai feladat nem 
egy tanítói feladat. Szerintem ezeket nagyon 
fontos tudatosítani. Máshogy működik a kettő, más 
feladatok és kihívások vannak. Nyilván segítség, 
de az apaságnak a pszichológiáját nem tanultuk.  
Az számomra is sok kihívást, kreativitást igényel. 

• Iskolán belül igazgató is, ez egy újabb szerep.
Igen, a munkakör egy plusz kihívást jelent és 
egy annak megfelelő viselkedést és követel-
ményt. Fontos azonban, hogy az ember önazonos 

maradjon, a személyes alapértékeket megtartsa, 
esetemben a közvetlenséget, a partneri szem-
léletet, a segíteni akarást, az együttműködést.  
Ha eljátszok egy szerepet, az veszélyes és hosszú-
távon nem működik. Itt ez vagyok, ott az vagyok, 
akkor ki vagyok én? Már pedig az ember hosszú-
távra rendezkedik be, mert például az apaság egy 
élethosszig tartó műfaj. 

•  Négy még kicsi gyerek és munka mellett 
sikerült rendszert teremteni?

Az mindig fontos, hogy az ember rendszerben 
gondolkodjék, kereteket szabjon az életének, mert 
ezek segítik az életvezetést. Esti fektetés, közös 
étkezések, családi rituálék nagyon lényeges részei 
voltak az életünknek, amiből mostanra is maradt. 
Az ember kialakít egy rendszert, de ezek mellett 
rengeteg spontán dolog van, ami kreativitást 
igényel és állandó újratervezést. Ahogy szokták 
mondani: egy állandóság van, a változás. 

KAPCSOLÓDÁS
egymással,	önmagunkkal	és	Istennel

Négy gyermek édesapja, 
pedagógus és nem 
mellesleg, egy óvodát 
és egy általános iskolát 
igazgat. Több szerepben 
kell helyt állnia, 
ezért nagyon fontos 
számára az
önazonosság, 
a folyamatos 
iránymutatás 
és az erő, 
melyben Istenbe 
vetett hite segíti. 
PAPP ZSOLTTAL a Szent 
Imre Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola igazgató-
jával Vágsélei Csilla Sára 
beszélgetett családról, 
kereszténységről és arról, 
hogyan is válhat egy 
gyermekből boldog, 
sikeres felnőtt.
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•  Mire tanították meg a gyermekek, akár  
a sajátjai, akár a diákjai?

Az alázatra, odafigyelésre, lehajolásra, megér-
tésre, felemelésre, megbocsájtásra. Ezek mind 
olyan képességek, amelyek a gyerekek között 
csiszolódnak bennünk, amennyiben van fülünk, 
szemünk, szívünk, lelkünk minderre. Van egy 
olyan attitűd is, hogy én tudom a tuti megoldást. 
Szerintem ez nem működik. A gyermek hihetetlen 
tiszta lelkülettel kerül közénk az iskolába. Nagy 
megtiszteltetés, hogy ezeket a kicsi embereket 
mi fejleszthetjük. Ugyanakkor észre kell vegyük 
az egyediségüket, ki kell bontanunk a képes-
ségeiket, és közben tanulni tőlük a lendületet,  
a csillogását az emberségnek, amit az Úr Isten 
belénk helyezett. Jézus mondta, hogy „enged-
jétek hozzám a kicsinyeket, mert övék a mennyek 
országa”. Ha az ember szeretettel viszonyul 
a gyerekekhez, akkor ezt visszakapja. Olyan 
kincseket kapunk pedagógusként, amit egyetlen 
más pályán sem. 

•  Mi az, amit Ön szerint a gyereknek a nagy 
család meg tud tanítani?

Azt, hogy nem csak én vagyok, oda kell figyelnem 
a másik emberre és együtt kell működnöm vele. 
Ezek teljesen természetes dolgok, amelyekre 
valljuk be nagyon nagy szükség van az életben. 
Hála Istennek nem egyedül vagyunk a világban, 
és legyen szó a későbbiekben családról, munka-

helyről, az együttműködésre, megosztásra, alkal-
mazkodásra, megbocsájtásra, toleranciára mind 
szükségünk lesz.

•  Katolikus iskola vezetőjeként a vallás mennyire 
iránymutató az életében?

Teljesen. Azt gondolom, hogy a kereszténység 
nem azért van, hogy az ember valami tejszínhabbal 
leöntse a saját életét, hogy szépnek tűnjön. Azért 
van, hogy irányt mutasson és segítse az életveze-
tést. Nagy szabadságot adott az Isten az embernek. 
Az élet egy eléggé összetett és bonyolult dolog. 
Jó ha vannak orientációs pontok, melyek megta-
lálásában a kereszténység nagy segítség. Azt is 
tudjuk, hogy az ember energiahiányos lény és 
ahhoz, hogy elérje a céljait, szüksége van erőfor-
rásokra. Az ember Istenhez való kapcsolódása és 
az az erőforrás, amit a hit és az imádság tud adni, 
az pótolhatatlan. Vannak az életben kihívások, 
amelyekről úgy érezzük, hogy meghaladják az 
erőnket. Például senki nem volt soha apa vagy 
anya, és egyszer csak megszületik a gyermek és 
fejest kell ugrani. Soha senki nem volt előtte férj, 
feleség. Én sem voltam előző életemben igazgató.  
A hit, hogy Isten megsegít, ha minden tőlem telhetőt 
megtettem, nagyon fontos. Számomra a keresz-
ténység két legfontosabb pontja: az értékorientáció 
és az erőforrás. Ezek elengedhetetlenek, hogy azt  
a pályát végig tudjam futni, amire az élet hív.  

•  Igazgatóként közvetlen, barátságos a diákokkal. 
Miért tartja fontosnak ezt az attitűdöt?

Ez a kapcsolat nekik is és nekem is jó. Én magam 
is sok erőt merítek ezekből. Kapcsolatban lenni 
egymással, a természettel, önmagammal és 
Istennel. A kapcsolódás szerintem egy központi 
kérdése a kereszténységnek. A Szent Imre attól 
olyan amilyen, hogy egy tudatosan felépített peda-
gógiai kultúrát próbálunk megvalósítani, ami egy 
minőségi kapcsolódást jelent. Nem versenyis-
tálló vagyunk, nem kell szeptember 29-re minden-
kinek írni, olvasni, számolni tudni. A sikert hosszú-
távra kell tervezni. Pszichológiai kutatások foglal-
koznak azzal, hogy miért van az, hogy általában és 
jó eséllyel nem a kitűnő tanulók viszik a legtöbbre 
az életben. Hogy is van ez? Biztosan a matek 
ötöstől függ az, hogy valaki felnőtt korában jó 
szülő és boldog, sikeres ember lesz? Mi a sikert, 
a boldogságot évtizedes dimenzióban nézzük, 
és nem ragadunk meg ott, hogy az a gyerek, aki 
most kitűnő tanuló majd kódoltan boldog és 
sikeres ember lesz. Hogy így legyen, ahhoz sok 
szinten meg kell ágyazni. Akkor lesz valaki boldog, 
sikeres, kiegyensúlyozott felnőtt, ha gyerekkorban 
jó alapokat kap. Tudatosítsuk vele, hogy értékes 
és szerethető. Azok a kérdések, hogy hogyan 
tud együttműködni, barátkozni, megbocsájtani,  
a kudarcaiból felállni, mekkora az önbizalma, 
milyen az önértékelése, hogy tudja önmagát 

motiválni, hogy tud a jó és rossz közül válasz-
tani, nagyon fontosak. Szerintem csak ezután jön  
a matek ötös. 

•  Sikerül a feleségével minőségi időt együtt 
tölteni a munka és a négy gyermek mellett? 

Erre törekedtünk és igyekszünk most is odafi-
gyelni, mert e nélkül nem megy. A sok munka 
szét tudja szedni az embereket. Arra nagyon oda 
kell figyelni, hogy a minőségi idő meglegyen. Van 
egy mondás miszerint heti egy óra, havi egy nap 
és évente egy hét csak a pároddal nagyon fontos. 
Elengedhetetlen, hogy az ember meg tudja osztani  
a legbensőbb önmagát a párjával, és érezzék egymás 
lelkét, különben szét tudnak szaladni a dolgok.

•  Önmagára tud szánni időt, illetve mi az,  
ami kikapcsolja?

Nagyon szeretek kerékpározni, nordic walkingozni, 
igyekszem időt hagyni az imádkozásra és az 
elcsendesedésre. Ezt próbálom a hétköznap-
okba becsempészni és kombinálni. Ha hosszabb 
távon elmarad ez a három, akkor érzem a hiányát. 
Emellett néptáncolok, és cserkész is vagyok. 
Nyilván a családdal való együtt nyaralás, pihenés,  
a legnagyobb energiaforrás. Nagyok már  
a gyerekek, de mindig összehozzuk, hogy 
legalább egy közös hetünk legyen 
nyáron. A Szent Család Plébánián 
van egy közösség ahová már 
huszon éve járunk a felesé-
gemmel, és komoly baráti 
közösség is teremtődött ezáltal. 
A plébánián belül mi férfiak is 
össze szoktunk járni, és megbe-
széljük az élet dolgait, segítünk 
egymásnak. Egy nagyon lényeges 
része az életemnek ez a közösséghez tartozás.

•  Milyen tanácsot adna a családot tervező 
fiatalok számára?

Azt, hogy ne féljenek! Az életben nagyon sok 
olyan dolog van, ami nem kiszámítható. Ugrani 
kell, és bízni abban, hogy jól fognak alakulni  
a dolgok. Ha nem sikerül, akkor egy tapaszta-
lattal gazdagabb lettem, ha meg sem próbálom, 
akkor ugyanott vagyok. A család nem teher, 
hanem egy olyan biztos pont az ember életében, 
ahonnan lehet karriert csinálni. Nagy naivság azt 
gondolni, hogy valaki harmincéves korára eljut 
a csúcsra, és onnantól kezdve ő ott van. Onnan 
bármikor le lehet esni. Ha az ember felépíti 
magának azt a biztonságot adó fészket, ami  
a család, akkor oda mindig visszatérhet és megpi-
henhet. Folyamatosan pörögni, küzdeni nem 
lehet.Amikor az ember szomorú, valószínű nem  
a munkahelye fogja őt megvigasztalni. Fontos, hogy 
ha öröme van, azt is meg tudja osztani, valakivel, 
ezek egy kohézióként tartják össze a családot.
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Iskola, különóra
Hogyan és mennyit?

Kisiskolásként én még félve mondtam, hogy korrepetálásra járok.  
Szégyenérzet társult a különórához, hogy lassabban tanulok olvasni és  
a számok sem a barátaim. Manapság már a jó tanulók is különórákat vesznek. 
Kovács Judit magántanár segítségével utánajártunk annak, hogy mikor érdemes 
segítséget kérni, és hogyan vegyük rá a mai generációt a tanulásra.

Írta: Vágsélei Csilla Sára

Kovács Judit már tizenkét éve segíti magántanárként a gyerekek napi felké-
szülését. Egyre fiatalabb, a jegyei alapján jó tanuló diákot hoznak hozzá főként 
angolra és matekra. Közülük sokaknak az értő olvasással és az alapművele-
tekkel is meggyűlik a bajuk, amelyek pótlása fontos a későbbi tanulmányok 
miatt. Sok ötödikes jár hozzá a felső tagozat új elvárásai miatt. Elmondása 
szerint napjainkban nem csak a gyerekek mások, a tankönyvek és a tananyag 
is. Egyre több lexikális tudást várnak el a diákoktól, ugyanakkor a logikus 
gondolkodásra is szükségük van. „Ha a leckék mindig a diákok számára is 
egyértelműen, érthetően, logikusan egymás után következnének és mindent 
a kellő mélységben tanítanának, akkor önállóan és szívesen tanulna minden 
gyerek. A többségük viszont nem látja át az egymásra épülő lépéseket. A szüle-
iknek nem mindig van idejük a közös tanulásra. Ezért van annyi gyereknek 
szüksége segítségre” - mondja Judit.

CÉLOK, DICSÉRET ÉS JÁTÉK

Hogyan vegyük rá a gyerekeket a tanulásra? Főként az 
alsó tagozatban beválhat, ha játékos feladatokat adunk 
nekik. Játsszunk boltost, hogy gyakoroljuk a matema-
tikát. A másik fontos dolog, hogy a gyereknek legyen 
célja a tanulással. Ha a téma hasznos neki, akkor 
egyszerű a célkitűzés, ha nem, akkor találjunk egy célt. 
„Én mindig őszintén megmondom a tanulónak, hogy 
tényleg vannak anyagrészek, amiket szinte biztos, 
hogy nem fog használni a hétköznapi életben. De ez 
is rajta van az úton, amin mennie kell” – emeli ki Judit. 
Fontos, hogy a cél legyen reális. Ne legyen túl távoli, túl 
nagy, de túl kicsi sem, vagy olyasmi, amit egyébként is 
megkap. Judit figyelmeztet, hogy ne csak drága tárgyak 
megszerzésével ösztönözzük. Ő jutalompecséteket ad, 
amelyekből, ha tíz kigyűlik, akkor a gyerek pl. plüss-
macit kap. Felsősök is szívesen küzdenek az apró-
ságokért. A dicséret nagy motiváló erő. A szülők sokszor természetesnek 
veszik a jó eredményt, és csak a rossz jegyekre reagálnak. A gyerek boldog, ha 
elismerik. Dicsérjük meg, ha tényleg jól teljesít! „Sokszor a nem tanulás hátte-
rében az áll, hogy nem kap kellő figyelmet és dicséretet otthon a gyerek. Volt 
olyan szülő, akinek azt mondtam, hogy mostantól nem fogadom a gyerekét, 
mert apára és anyára, otthoni figyelemre van szüksége, nem rám.”

HONNAN TUDJUK, HOGY BAJ VAN ÉS MIKOR VAN SZÜKSÉG 
MAGÁNTANÁRRA?

Judit több jelre is felhívja a figyelmet. „Az első jel az, ha a gyerek saját magához 
képest ront, vagyis beesik pár rossz jegy. Nem kell pánikba esni, de vizs-
gáljuk meg, hogy mi okozta! Röpdolgozat, témazáró, hiányos felszerelés vagy 
hiányzó lecke? Ha röpdolgozat, akkor a diák nem rendszeresen tanul, hanem 
kampányszerűen a témazáróra, így nincs maradandó tudása. A másik jel az, 
ha a tanulási hajlandósága csökken.  Lehet, hogy szerelmes vagy csúfolják. 
Beszélgessünk vele! Ha mégis tanulási probléma áll a háttérben, és pár hét 
alatt nem tér vissza a korábbi teljesítményéhez, akkor érdemes magánta-
nárhoz vinni. Ne várjunk fél évet! A tanulók meg akarnak felelni, és többnyire 

meg akarják érteni a leckéket, ám sokszor nem tudják 
pontosan megmondani és megkeresni, hol akadtak el. 
Ha túl sokáig várunk, hogy szakemberhez forduljunk, 
talán túl nagy lesz a lemaradás, és több idő kell majd 
arra, hogy pótoljuk a hiányosságokat. A szülő nem 
szaktanár, nem mindig tudja, mit, mennyit, hogyan 
gyakoroljanak, vagy hogyan magyarázzon el valamit, 
és ez a jó tanulóknál is előfordul. Ők főleg azért jönnek, 
mert már alsóban is komoly céljuk van: hat-, nyolcosz-
tályos gimnázium vagy  egyetem. Sok szülőnek hajszál-
pontos elképzelése van ilyenkor a fia, lánya jövőjéről. 
Ennek realitása attól is függ, hogy a gyermeke mit 
szeretne, mire képes, mire hajlandó, illetve mennyi 
pénz van minderre” - hangsúlyozza Judit.

A JÓ MAGÁNTANÁR

„Az, hogy nem megfelelő a tanár, pár héten belül 
vagy az első pár számonkérésig kiderül, ha rend-
szeresen járnak hozzá. Ha javul az eredmény, foly-

tassuk, ha viszont hónapokig sem változik, akkor lehet, hogy a tanár 
nem találta meg a közös hangot, a jó módszert. Lehet, hogy a diák 
nem őszinte a magántanárral a feladatokat illetően, esetleg lusta. Amit  
a különórán megbeszéltek, nem nézi át még otthon, pedig sok esetben 
kellene. Egy óra alatt nem lehet megtanulni egy egész témát, vagy 2-3 
leckét - figyelmeztet Judit. - A jó tanár szigorú, következetes, ragaszkodik 

TIPPEK AZ EGYENLETES 

TELJESÍTMÉNYÉRT

• Pontos füzetvezetés az iskolában
• Írás, értő olvasás, alapműveletek 

valódi tudása
• Leckefüzet-vezetés (felsőben is)
• Rendszeres tanulás (nem csak 
akkor, ha másnap dolgozat lesz)

• Rend az íróasztalon és  
a könyvek között

• E-napló rendszeres figyelése (heti 
2-3 alkalom legalább)

• Gyakorló feladatok kérése  
az iskolai tanártól (probléma esetén)

• Ötödikben fokozott figyelem 
• Csak saját magához mérjük  

a gyermeket!
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a jó teljesítményhez, és hozzásegíti ehhez a tanulóit. Ne féljenek a szülők  
a szigortól. A tanárnak elég keménynek kell lennie ahhoz, hogy átsegítse a 
gyereket azon, amitől fél. A szülők is merjenek valamilyen szinten szigorúak 
lenni.” A gyerekek kisebb csoportokban és egyénileg is járhatnak magánta-
nárhoz. Valakit motivál a csoportmunka, és jobban teljesít, mint egyénileg.

MENNYIT ÉS MEDDIG?

Judit szerint, ha a gyerek elég gyors a tanulásban, céltudatos, önálló és 
fegyelmezett, akkor nem feltétlen szükséges évekig magántanárhoz járni. 
Ha nem maximálisan önálló, és a szülő nem tud vele hetente 2-3 alka-
lommal foglalkozni, de jó gimibe szeretne kerülni - elkél a különóra. 
Sokszor nincs baj a tanulási szándékkal, az eredményekkel, a gyere-
keknek esetleg csak megerősítésre van szükségük. „A heti egy óra csak 
szinten tart, a heti kettő órával már tudunk készülni az aktuális leckére. 
Mindennap különórára járni csak kampányszerűen kell, ha tényleg vész-
helyzet van. Például másik iskolába kerül a diák, pótvizsgára készül, vagy 
tanulószobás szeretne lenni. A magántanár viszont nem pótolja a szülőt. 
Sok gyereknek az a baja, hogy nem tudja elmondani a gondjait, mert nincs 
rá idő vagy alkalom. Próbáljunk lehetőséget találni a beszélgetésekre.”

FONTOSAK A KORLÁTOK

„Sok szülő nem mer, nem akar vagy nem tud korlátokat szabni és azo-
kat betartatni a gyerekekkel. Sajnos gyakran tapasztalom, hogy néhá-
nyan túlzottan kiszolgálják a gyereket. Mindent megcsinálnak helyet-
te, amire pedig már képes lenne. Persze segíteni akarnak, hogy teher-
mentesítsék, és neki csak a tanulással kelljen foglalkoznia, de ez sok-
szor visszafelé sül el, mert a gyerek így sokkal később lesz önálló - mesé-
li Judit. - Fontos még, hogy ne kapjon meg min-
dent teljesítmény nélkül, mert nem lesz cél-
ja, amit munkával elérhet, így a tanulási motivá-
ció is csökkenhet. Nemcsak egy tárgy lehet cél, 
hanem akár a közös kirándulás, nyaralás, kon-
cert is. Ami viszont igazán motiválhatja a tanulót  
az életben, az saját maga. Legyen olyan célja, ami 
az övé, amiről elhiszi, hogy képes elérni, amiért 
küzdeni is hajlandó.”

Kovács Judit
magántanár

HIRDETÉS

HIRDETÉS

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

Nyelvoktatás- angol,  
német, olasz, orosz,  
francia, spanyol

ORIGÓ nyelvvizsga 

Érettségi felkészítés 
Felvételi előkészítők 
Korrepetálás 
Konzultáció
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„Nagyot változott a világ és az életkörülményeink. 
Ma már mást kell gondolni az öregségről, a családról, 
a munkáról, az életpályáról. Az új körülményekhez 
új magatartás társul, hiszen alkalmazkodnunk kell. 
A hivatásos nagyszülő is egy ilyen újragondolás 
eredménye”- kezdi beszélgetésünket Sárközy Erika, 
a CédrusNet program alapító-fejlesztője. 
A Szupernagyi képzés a családok és a nyugdíjasok 
szempontjából is hiánypótló. Egyik oldalon vannak a 
segítséget igénylő családok, a másikon pedig az unoka 
nélküli vagy unokás, de idővel, energiával és segíteni 
akarással bőven rendelkező nyugdíjasok. „A csalá-
dokból hiányoznak a nagyszülők, mert dolgoznak, 
vagy már túl idősek, esetleg máshol laknak. Kutatások 
is bizonyítják, hogy a gyerekenek szüksége van arra 
a kizárólagos figyelemre, amelyet csak egy idősebb 
ember tud megadni. Szerintem nagyanyai ösztön 
is létezik, tehát azok, akiknek nincs unokájuk 
vagy nincsen a közelükben, ugyanúgy vágynak 
a nagyi-unoka kapocsra. Ezek olyan szükségletek, 
amelyek megalapozták az új szolgáltatást, a hivatásos 
nagyszülőt”- hangsúlyozza Erika. 

A CédrusNet a társadalomban fellelhető 
hiányoktól tátongó lyukakat igyekszik feltölteni.

Nagymamahiány, unokahiány és feladathiány. „Az 
emberek élete meghosszabbodott - folytatja Erika. A 
nyugdíjtól beiktatódott egy 20-25 éves időszak, aminek 
nincsen feladata, holott az érintettek még nem öregek. 
Ha nincs feladat, ha nincs hasznosság, ha nincs érzelmi 
biztonság, akkor leépülés, depresszió és demencia van. 
A magyar társadalom jelentős része idősekből áll, és 
akkor lehet aktív ez a népesség, ha lehetőséget kap. 
Elűzzük azokat a sztereotípiákat, hogy ők már nem 
jók semmire, nem rendelkeznek érvényes tudással. 
Mi a CédrusNettel azzal szeretnénk megakadályozni 
a korai demenciát, hogy a 25 évre élettervet, feladatokat 
találunk és képzéseket ajánlunk. Így a fiatalok is látni 
fogják, hogy az idősek lépést tartanak, van tudásuk, 

nagy időtőkével rendelkeznek és hasznosak. Ennek 
csak egyik szelete a Szupernagyi. ” Erika elmondta, nincs 
kétségük afelől, hogy akinek van gyereke, az minden 
képzettség nélkül tud vigyázni egy gyermekre, azonban 
a fiatal babysitterek mellett az idősek elfogadása, a 
bizalom erősítése és az új információk megismerése 
miatt is szükség van a 70 órás Szupernagyi képzésre. 

„Nemcsak a családoknak segít, 
hanem az idősek életminőségét is javítja”

„A Szupernagyik nem csak vigyáznak a gyerekre. 
Felkészült, türelemmel, idővel rendelkező pótnagyik 
ők, akik sok olyasmit is tudnak, amit csak a nagyik 
korosztálya tudhat, és a mai szülőknek és gyereke-
iknek nagyon hasznos. Hiszen Nagyijaink a maguk 
értékes tapasztalatai, tudása mellé tanultak a modern 
gyermeknevelésről, nagyiszerepről, konfliktuskeze-
lésről, gyerekbetegségek laikus felismeréséről, gyakor-
lottak a játékokban, tudják kezelni a számtógépet és 
még finomakat is főznek, ha megkérik őket. A kivá-
lasztásuknál fontosnak tartottuk az empátiát, a tudás-
vágyat, a számítógép-ismeretet és a legalább középfokú 
végzettséget is” - hangsúlyozza Erika. A Szupernagyik 
hatalmas tudással, türelemmel látják el a nagyiszerepet 
megfizethető áron. Szolidárisak is, hiszen ha úgy 
adódik, szívesen vállalnak önkéntes munkát. 
„A Szupernagyik egymásnak is segítenek, megosztják 
tapasztalataikat, csapattá váltak - folytatja Erika. - Ezért 
is nevezem multifunkcionálisnak ezt a programot, mert 
nemcsak a családoknak segít, hanem az idősek élet-
minőségét is javítja, és nem elhanyagolható módon a 
kultúraátadás is megtörténik. A nagyi el tudja mesélni, 
hogyan telt az ő gyerekkora. A gyerekek imádják a régi 
történeteket, és ezeket is csak az idősektől kaphatják 
meg.”A Cédrusnet nem áll meg egy képzésnél, szep-
temberben jön a következő. A végzett nagyikat, pedig 
a Facebookon kereshetjük meg az Első Kecskeméti 
Szupernagyik csoportban. 

Vágsélei Csilla Sára

Judit, 60 éves
„Két éve mentem nyugdíjba. 
Pedagógusként dolgoztam és 

még mindig nagyon szeretem a 
gyerekeket. Azért jelentkeztem, 

mert szeretnék közösséghez 
tartozni, családokon segíteni. 
Három unokám van. Nagyon 

aranyosak és szépek, csak 2000 
km-re élnek tőlem, és ritkán talál-
kozom velük. Szeretném kiélni 

a nagymamai mivoltomat 
és segíteni a családoknak.”

Mártika, 62 éves
„A Kecskeméti televízióban 

hallottam először a Szupernagyi 
programról. Pár nap múlva 
a Kápolna utcán sétálva, 

bementem a szervezet épületébe, 
érdeklődni kiket is várnak 
ide. Nagy meglepetésemre, 

örültek jelentkezésemnek, friss 
nyugdíjas, dietetikus: nagyon 

kell a csoportba, mert még ilyen 
irányú képzettséggel nem 

jelentkezett más.”

Magdolna, 63 éves
„Nemrég nyugdíjba vonultam. 
Persze már terveztem mivel is 

töltöm tovább napjaimat. 
Remek ötleteim mellett megfor-

dult a fejemben: szívesen lennék 
valamelyik családnál „pótnagyi”. 
S lám májusban elém került egy 
hirdetés. Hivatásos nagyszülői 

továbbképzésre lehet jelentkezni! 
Naná! Ezt nem hagyhatom ki!” 

Miért jelentkezett 
szupernagyinak?

Azért is volt jó gyereknek lenni, mert ott voltak a mamák, papák, 
akiket egy mosollyal szinte bármire rávehettem. Olyan jó volt szörpöt 
szürcsölgetve hallgatni őket... Az idősek számára is fontos ez a 
kapcsolat, hiszen gondoskodhatnak, és átadhatnak egy olyan tudást, 
amelyet a szülők nem. Többek között ezért is indult el a hivatásos 
nagyszülő képzés.

Mesélj még 
szupernagyi!
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• Csecsemőkorban milyen gasztroenterológiai problémák merülhetnek fel?
Egy éves korig a reflux a leggyakoribb, amely azt jelenti, hogy a gyomortar-
talom visszaáramlik a nyelőcsőbe. Ez a picinél bukásban, nyeldeklésben, csuk-
lásban, hasfájásban, nyugtalanságban és csillapíthatatlan sírásban mutatkozik 
meg leggyakrabban. Tévhit, hogy a jól fejlődő csecsemőknél nem fordulhat 
elő. Mivel a bélrendszer éretlenségéből fakad, sűrűn előfordul ebben a korosz-
tályban, és éppen ezért kinőhető. A reflux sokszor együtt jár ételallergiával is, 
mint például tehéntejfehérje allergia. Ebben a korban ez a fő fehérje, amivel 
akár anyatejen, akár tápszeren keresztül a csecsemők találkoznak. Tünetei 
lehetnek: hasmenés vagy székrekedés, ekcéma, csalánkiütés, szemdagadás, 
véres széklet stb. Ha a szülő ezeket tapasztalja, érdemes orvoshoz fordulni.

•  Tehet valamit azért a kismama, hogy gyermeke ne legyen allergiás, illetve 
érzékeny bizonyos ételekre? 

Az allergiára való hajlam öröklődik, de az hogy ki mire lesz allergiás az nem. 
A kismama étrendjével gyakorlatilag nem megelőzhető a későbbi allergia kiala-
kulása. Kutatások csak két dolgot tudtak kimutatni, amelyek negatívan befo-
lyásolhatják ezt. Az egyik a dohányzás (a kismama környezetében is), a másik 
a kismama környezetének csótányfertőzöttsége. Azonban érdemes az utolsó 
trimeszterben a kismamának magas törzsszámú probiotikumot szedni, így a 
természetes úton zajló szülésnél a jótékony baktériumok fognak kolonizálódni 
az újszülött bélrendszerében, és kisebb lesz az allergia kialakulásának lehe-
tősége. A jó bélflórát támogatja az anyatejes táplálás is. Ha a baba tápszeres, 
akkor elmaradhatatlan a probiotikum pótlása. Amennyiben allergia tünetei 
jelentkeznek a szoptatott csecsemőnél, akkor az anya étrendjét vizsgáljuk, és a 
diagnózis után az anya étrendjéből iktatjuk ki az allergént. Egyéves kor alatt nem 
tudunk allergiavizsgálatokat végezni, csak a csecsemő és az édesanya étrend-
jének megfigyelése alapján következtetünk arra, hogy melyik élelmiszer lehet a 
kiváltó ok. Egyébként a mértéktelenséget kerülni kell minden élelmiszernél. A 
tehéntej egy agresszív fehérje, ami átmegy az anyatejen is, ezért egyik korosz-
tály se fogyasszon napi  négy dl tejterméknél többet. Ha tápszerre van szükség, 
ne kísérletezzenek a szülők. Sajnos sokszor mire hozzám kerülnek, már 6-8 
tápszert kipróbáltak. Nem tesz jót a logika nélkül cserélgetett tápszer.

• Mely ételallergia, illetve érzékenység nőhető ki és meddig?
Az allergia és az ételérzékenység két különböző dolog. Az ételallergia immu-
nológiai alapon jön létre, vagyis az immunrendszer ellenanyagot termel az 

adott étel ellen. Ilyen például a tehéntejfehérje allergia. Az érzékenység pedig 
főként enzimhiányból fakad, mint a laktózérzékenység (tejcukor). A tehéntej-
fehérje allergia egészen fiatal felnőttkorig nagy eséllyel kinőhető. Tudni kell, 
hogy mi az, amire a gyermek reagál, és azt ki kell venni az étrendjéből, akkor 
van lehetőség arra, hogy kinőhesse. Az olajos magvak allergiája sokkal kevésbé 
nőhető ki. Van olyan orvosi tábor, aki azt mondja, csak egy éves kor fölött 
adjunk darálva mogyorót a picinek, hogy kisebb legyen az allergia lehetősége. 
Van olyan tábor is, aki szerint minimális mennyiségben egészen pici korban 
érdemes megismertetni a kicsivel, hogy kialakuljon a tolerancia. Mai útmutatás 
szerint minden pici gyerek találkozik földimogyoróval, hiszen a Vigantol  
(a leggyakrabban használt D vitamin készítmény) is földimogyoró-olajjal készül. 

• Nagyobb gyermekeknél milyen panaszokkal fordulnak Önhöz?
Egy éves kor után a táplálkozásban megjelennek az ipari termékek tele 
adalékanyagokkal és tartósítószerekkel. Ezekhez ekkor még mindig éretlen 
az immunrendszer. Ebből kifolyólag sok tartósítószer intoleranciával talál-
kozom. Ilyenkor kezdenek megjelenni a bélbetegségek. Ha egy gyereknek 
laza, esetleg véres széklete van visszatérően, amellett nem szabad elmenni 
vizsgálat nélkül. Ebben a korban kezd halmozódni a lisztérzékenység, amely 
egy életre szóló betegség, és életre szóló gluténmentes diétával jár. Komoly 
diagnosztika kell mielőtt egy gyermeket gluténmentes diétára veszünk, hiszen 
a nem megfelelően megválasztott étrend káros is lehet. Ez ma egy slágerdiéta, 
sokan tartják a gyerekeknél is divatból, holott nem vizsgáltatták ki előtte. 

•  Túlsúlyos gyerekén hogy segítsen a szülő? Káros-e a gyermekkori fogyókúra?
Mindenekelőtt a túltáplálás megelőzése az első. 
Fontos, hogy életkorának megfelelő vegyes táplál-
kozásra szoktassák a gyermeket. Ha már túlsúlyos 
a gyermek, akkor ne próbálgassanak kivenni ezt is 
azt is az étrendjéből. A túlzásba vitt diéta veszélyes 
lehet, ahogy az egyoldalú táplálkozás is. Egy 
gyereket nem fogyasztunk, hanem szinten tartunk 
és mozgatunk, megtanítjuk helyesen táplálkozni és 
szorgalmazzuk ennek betartását. A fejlődésükhöz 
szükséges a megfelelő tápanyag bevitel. Sajnos 
kevés gyerek sportol, pedig nagy a mozgásnak is a 
szerepe az étrend kiegyensúlyozásában. 

Emésztési panaszok

Gyermekünk emésztésének nem megfelelő működése sok mindent jelezhet: a refluxtól a bélgyulladáson át 
az allergiáig. A témában Dr. Vajdovich Éva csecsemő- és gyermekgyógyász gasztroenterológust kérdeztük.

Írta: Vágsélei Csilla Sára

-A	gasztroenterológus	válaszol

Dr. Vajdovich Éva
csecsemő- és 

gyermekgyógyász
gasztroenterológus
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• Mennyire mernek manapság a nők mellpanaszokkal orvoshoz fordulni?
Sajnos Magyarországon a nők félnek elmenni a mellükkel kapcsolatban 
orvoshoz, még ha panasz is van. Panasz nélkül, pedig a szűrővizsgálatra 
is 100 behívottból csak 50 megy el. Tapasztalataink szerint nőgyógyászhoz 
is szívesebben mennek vele, ám a nőgyógyász a nőgyógyászati problé-
mákhoz ért. A mell vizsgálatával kapcsolatban a sebészorvos és a radio-
lógus szakorvos fontosságát emelném ki. A szűrővizsgálatnak igen nagy 
fontossága lenne, hiszen a mellrák áll az első helyen a nők rosszindulatú 
daganatos megbetegedései között. 

• Időben felismerve gyógyítható a mellrák?
Igen, gyógyítható. Ha valakinek a melldaganatát szűrővizsgálat útján 
ismerik fel, akkor biztos, hogy egy korai elváltozásról van szó. Már pedig 
az ilyen elváltozás gyógyítható. A korai emlőrák 2-3 cm-nél nem nagyobb, 
és úgy operálható, hogy megmarad a hölgy melle. Ilyenkor a gyógyítás 
is teljesen más, mint egy nagyobb elváltozásnál. Szervmegtartó műtét 
után sugárkezelés következik, és a szövettantól függően tabletta, esetleg 
injekció. Ilyenkor kemoterápiában nem gondolkodunk. A mammográfia 
és az ultrahang útján a nem tapintható elváltozásokat is láthatjuk, ezért is 
fontos elmenni a szűrővizsgálatra.

• Mely korosztály a veszélyeztetett és közre játszhat-e az öröklődés?
A 45 és 65 év közötti asszonyok a legveszélyeztetettebbek. A szűrővizsgá-
latokra is ezt a korosztályt hívják be. Sajnos ma már azt tapasztaljuk, hogy 
45 év alatt és 65 felett is egyre inkább előfordul melldaganat. Az emlőrák 
örökléssel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, kevesebb, mint 10%-a 
öröklődik. Ha egy családban több egyenesági felmenő nőnél előfordult 

rosszindulatú melldaganat, legyen az anya, nagyanya, 
testvér, akkor mindenféleképpen számolnunk kell 
a kockázattal. Van egy genetikai vizsgálat, amely 
kimutatja, hogy a páciens hordozza-e a BRCA 1-2 hibás 
géneket, amelyek a mellrák kialakulásáért felelősek. 
Abban az esetben, ha igen, akkor a család női tagjainak 
is érdemes elvégeztetni a szűrő és a genetikai vizsgá-
latot. Ha egy fiatal nő hordozza ezt a hibás gént, akkor 
70-80% eséllyel 50 éves korára rosszindulatú mellda-
ganat alakulhat ki nála.

• Milyen gyakran végezzünk önvizsgálatot és hogyan? 
Ajánlom, hogy minden nő tanulja meg a melle önvizsgálatát és végezze is 
havonta. Azt szoktuk tanácsolni, hogy először tükör előtt nézze, figyelje 
meg, hogy szimmetrikusak-e, a bimbóudvarok egyformák-e, van-e a bőrön 
kitüremkedés vagy elszíneződés. Majd álló helyzetben, tükör előtt, a bal 
mellet jobb kézzel, a jobb mellet bal kézzel vizsgálja át, és ugyanígy járjon 
el fekvő helyzetben is. Ezt az önvizsgálatot a mammográfiás szűrővizs-
gálaton is megtanítják a hölgyeknek és persze a sebész orvos is szívesen 
elmondja. Havonta érdemes elvégezni a két menstruációs ciklus között 
félidőben, mivel akkor feszülnek legkevésbé a mellek.

• Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha valaki elváltozást tapint a mellében, akkor érdemes orvoshoz fordulnia. 
Lehet a háziorvosnál vagy nőgyógyásznál is kezdeni, azonban azt reméljük, 
hogy ha a kollégák találnak elváltozást, akkor továbbküldik szakorvoshoz. 
A sebész vizsgálat után, ha úgy ítéli meg mammográfiás vagy ultrahang 
vizsgálatra küldi a pácienst, amit citológiai mintavétel követ. 

 • Milyen kockázati tényezők vannak a mellrák kialakulásával kapcsolatban? 
Az egyik ilyen tényező, hogy az illető hölgy szült-e már, szoptatott-e. Aki nem 
szült és nem szoptatott azoknál gyakrabban előfordul emlőrák, például az 
apácáknál is nagyobb az emlőrák aránya. Kockázati tényező, ha valakinek volt 
már jóindulatú daganat vagy ciszta a mellében. Ez esetben még jobban oda 
kell figyelni az önvizsgálatra és adott esetben évente sebész vizsgálja meg 
és szűrésre küldi. Az elhízás és a kevés mozgás is hajlamosít. Illetve emlí-
tettük már az öröklődést is. Régebben szó volt arról, hogy talán a fogamzás-
gátlók szedése is hajlamosít, de az utóbbi 15-20 év távlatából abszolút kijelent-
hető, hogy a fogamzásgátló szereknek nincs szerepe a mellrák kialakulásában.

• Hogyan változott az utóbbi években a szervmegtartó műtétek aránya?
Nagyon lényeges az, hogy ma a melldaganat miatt végzett műtétek 
75-80%-a már szervmegtartó műtét, tehát megmarad a mell. Óriási dolog 
ez. Korábban féltek emiatt a hölgyek, mert 30-40 éve minden esetben eltá-
volították a daganatos mellet. Ha időben felfedezik a daganatot akkor 
100%-osan meg lehet gyógyulni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon 
bíztató üzenet a hölgyek számára. Éppen ezért bátran menjenek el a szűrő-
vizsgálatra és szükség esetén forduljanak szakorvoshoz. 

ÉLETET ment! 

MELLRÁKSZŰRÉS

A legrosszabb gondolatok futottak 
át az agyamon, amikor csomót 
tapintottam a mellemben. Egy pilla-
natig meg is fordult a fejemben, 
hogy homokba dugom azt. Azóta 
már nagyon hálás vagyok azért, 
hogy a jóindulatú daganatommal 
évente járok a szűrésre, mert így 
biztonságban vagyok. Dr. Markó 
László sebész és klinikai onkológus 
főorvos is rávilágít: az időben 
felfedezett mellrák gyógyítható.

Írta: Vágsélei Csilla Sára

dr. Markó László
sebész, 

klinikai onkológus  
főorvos
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1915-ben Budapesten Stefánia belga 
királyi hercegnő védnökségével született 
meg az Országos Stefánia Szövetség az 
Anyák és Csecsemők Védelmére, és ezen 
belül a Védőnői Szolgálat, majd 2015-ben, 
százéves fennállását ünnepelve került be 
a hungarikumok közé. Hogy mit is jelent 
ma ez a rendszer a családok minden-
napjaiban? Erről, munkájuk szépségéről 
és nehézségeiről, a kötelező szűrések 
fontosságáról a ceglédi védőnőknél 
érdeklődtünk.

„Szép és hasznos munka a miénk, 
hiszen a jövő generációjának egész-
séges életmódra nevelésében próbálunk meg szerepet vállalni. Tevé-
kenységünk nagy része prevenció, tanácsadás, segítés és családlátogatás. 
Magyarországon egyedülálló a Védőnői Szolgálat és egyben kötelező is, 
de jó lenne, ha mindenki tudná, hogy attól mert kötelező, nem feltétlenül 
rossz. Már a várandósság megállapítása után, az első védőnői megjele-
néstől ott vagyunk a kismama mellett, és olyan szűréseket végzünk el, 
olyan dolgokról beszélgetünk vele, amiket a szülész-nőgyógyász rende-
lőjében nem érintenek. Területi védőnőként szerepet játszunk a családok 
életében a gyermekek óvodás korának végéig, majd a gondozást az isko-
lavédőnő viszi tovább egészen a középiskolás kor befejeztéig - mondja Dr. 
Galambosi Jánosné vezető védőnő. - Sajnos a mi tevékenységünkre is nagy 
papírmunka hárul, és ez időt vesz el a családoktól. Régebben sokkal több 
idő jutott arra, hogy a védőnő beszélgessen a szülőkkel, és a gyerekorvos, 
szülész-nőgyógyász, védőnő hármasa is szorosabb együttműködésben 
volt. Mára inkább magunkra hagyatkozva - megküzdve a digitalizált világ 
által elterjedt, nem mindig hiteles információhalmazzal és az emberek 
zárkózottságával - próbálunk minél több időt szakítani a beszélgetésekre, 
mert arra kellene több, van bőven az anyákban félelem és vannak a csalá-
doknak problémáik is.”

Sokan irigykednek a védőnőkre, hogy milyen szép szakmájuk van, egész 
nap csak babáznak. Vannak azért ennek a munkának nehézségei, talál-

koznak ők mélyszegénységgel, elhanyagolással, 
bántalmazással is, vészhelyzet felismerése esetén 
jelzést kell tenniük a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 
Az egyre több problémás élethelyzet láttán, amikor 
szükség esetén gyermekek családból való kiemelé-
sére is sor kerülhet, a munkaidő végével nem lehet 
gondolatban is befejezni a napi munkát. A rendelő 
ajtaját becsukva nehéz letenni a gondokat. Szeren-
csére egymásra ilyenkor nagyban számíthatnak, 
mondják ezt a ceglédiek. Nemcsak a családokat, 
de egymás munkáját is támogatják, megbeszélik 
egymással a nehézségeket. De hogy miért is lesz 
az ember lányából védőnő? „Gyermekkoromban 
nagyon tetszett, amit a védőnőktől láttam. Az ő 
mintájukat követve, a gyermekek iránti szeretet, 

támogatás, valamint a családokkal való közvetlen és bizalmi kapcsolat 
keretein belüli segítségnyújtás ösztönzött arra, hogy ezt szeretném majd én 
is csinálni - mondja Erősné Vajó Enikő területi védőnő. - A szakma nehezebb 
oldalát már csak utólag ismertem és tapasztaltam meg, hogy sajnos vannak 
olyan családok is, akikkel nagyon nehéz az együttműködés. Sok kitartás, 
lelkierő, magas fokú empátia és kommunikációs készség szükséges, ami 
olykor nagyon nehéz. Ezt csak szívvel-lélekkel lehet csinálni.”

2017. szeptember elsejétől lépett életbe az a törvénymódosítás, amely az 
új és kibővített szűrővizsgálatok rendjét határozza meg. Ezekre a szűré-
sekre a gyerekeket a szülőknek kell elvinni a védőnőjükhöz, amik 1, 2, 3, 
4, 6, 9, 12, (szükség esetén 15), 18 hónaposan és 2, (szükség esetén 2,5), 
3, 4, 5, 6, (szükség esetén 7) éves életkorban esedékesek. A szűrővizsgá-
laton történő megjelenés minden szülőnek saját maga és gyermeke érdeke 
lenne, hiszen együttműködés nélkül a védőnő prevenciós munkája tulaj-
donképpen lehetetlenné válik.

A hungarikum szót hallva 
elsősorban valamilyen  
élelmiszerre vagy kultu-
rális örökségre gondolunk. 
Pedig 2015 óta az egészség 
és életmód kategóriában 
közöttük van a Magyar 
Védőnői Szolgálat mint 
nemzetközileg is egyedülálló, 
tradicionális rendszer.

Írta: Virág Henrietta

VÉDŐNŐ   a családok mellett

Ha lakcímünk megváltozik, segítsük azzal a területi védőnők 
munkáját, hogy bejelentjük! (Ceglédiek a +36 53 311 441 számon 

tehetik ezt meg.) Ha ez nem történik meg, lehet, hogy számunkra 
fontos szűrővizsgálatról vagy információról lemaradunk.

A VÉDŐNŐK ÁLTAL VÉGZETT 
LEGFONTOSABB 

GYERMEK-SZŰRŐVIZSGÁLATOK: 

•  testi-, mentális- és pszichomotoros fejlődés 
nyomon követése

• érzékszervek működésének ellenőrzése
• beszédfejlődés kontrollálása
• mozgásszervi eltérések szűrése
• vérnyomásmérés
•  védőoltások beadásának nyilvántartása, 

arról tájékoztatás
•  egészségügyi-, mentális- vagy környezeti 

veszélyeztetettség felismerése 
Probléma esetén jelző szerepet töltenek be 
az orvos, a gyermekjóléti szolgálat és adott 
esetben a hatóságok felé.
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FejTETŰ -	a	gyerekközösségben	terjedő	ellenség

Még mindig szégyelljük, ezért tabu, pedig ha azonnal riasztanánk a gyerekkel együtt játszó 
ismerősök szüleit és az oktatási intézményt, a terjedése ellen sokat tehetnénk. 

Virág Henrietta írása

Amikor tetűirtószer váráslása közben a gyógyszertárban visszakér-
deztek, hogy a bölcsődében hogy is fordul elő ilyesmi, hiszen oda talán nem 
olyan emberek csemetéi járnak, éreztem, hogy e téren mekkora a tévhit és 
nagy a társadalmi ítélkezés. Mivel ezek a vérszívó kis gyalázatos jószágok 
az ápolt és tiszta hajat is szeretik, ezért jobb, ha minél többet megtudunk 
róluk. Ugyan nem terjesztenek fertőző betegségeket, de a fejbőrből vért 
szívnak, ami allergiás reakciót válthat ki. 

„Gyerekközösségben, a bölcsődétől az iskoláig bárhol előfordulhat tetű. 
3-11 éves korban a leggyakoribb, mivel közvetlen érintkezéssel terjed, és 
ebben a korban játszanak sokat fejjel összebújva, sugdolóznak a gyerekek. 
Vitatott kérdés, hogy használati tárgyakkal (közös fésű) terjed-e, de csak 
az emberi fejen képesek tartósan megmaradni - mondja dr. Sivók Ágnes 
gyermekorvos. A tetveket méretükből adódóan (1-3 mm) megtalálni nem 
egyszerű feladat, elbújnak, színük szinte alkalmazkodik a haj színéhez, a 
serke első ránézésre korpának is tűnhet. A tetű- és serkeeltávolító fésű 
(gyógyszertárakban kapható) a diagnosztizálásban is segít, mivel a rovarok 
és a serkék a sűrű fogazaton fennakadnak. Utaló jel lehet rá a vakarózás, 
viszketés, de ennek mértéke egyéni reakciótól függ, van akinek nem alakul 
ki allergiás tünet a szívás helyén.”

Ha tetűt észlelünk, nem kell orvoshoz fordulnunk, de szóljunk azoknak, 
akik szoros kapcsolatban állnak a gyerekkel, a játszótársak szüleinek, 
a rokonoknak és az intézménynek, ahová jár. A tanintézet majd szól 
a többi szülőnek, illetve kezdeményezhet az illetékes orvossal vagy 
védőnővel szűrést is a csoportban. Nekünk is fontos ez, mert hiába 
kezeljük le otthon a gyerkőcöt, ha visszamegy a tetvekkel fertőzött 
közösségbe, újra megkaphatja. „Ilyenkor hasznos a tetűtávoltartó spray 
használata - mondja a szakértő. Főleg, ha tudjuk biztosra, hogy van 
az adott közösségben, mindenképpen védekezzünk szerrel is ellene. 
Gyógyszertárban kapható többféle gyártó készítménye is. Jó ha tudjuk, 
hogy ma Magyarországon tetű miatt nem tiltható ki gyermek a közös-
ségből. A szülő felelőssége a tetvek eltávolítása, de ha többszöri jelzés 
ellenére sem teszi azt meg, akkor a törvény az intézmény számára lehe-
tőséget biztosít arra, hogy a kezelést elvégezhesse.„

Szerencsére ma már a fejet napokig körüllengő kellemetlen illat sem kíséri a 
hivatlan kis rovarok irtását, és a hosszú hajat sem kell levágatni. Viszonylag 
kellemes illatú, kémiai és fizikai úton ható irtó szerek között válogatha-
tunk. Az adott készítménytől függ a fej bekenése és lemosása közötti idő, 
van amelyik már negyed óra múlva lemosható, van amelyiknek egy éjszakán 
át a hajon kell maradnia. Mivel mindegyiket kicsit másként kell használni, 
ezért fontos, hogy tartsuk be a használati útmutatót. A kezeléssel az élő 
tetűket megöljük, de a hajba pakolt petéktől, azaz a serkéktől is meg kell 
szabadulnunk. Ezeket vagy lehúzgáljuk egyenként a hajszálakról, vagy az 
irtó szerekkel együtt vagy külön is kapható, sűrű serkeleszedő fémfésűvel 
kifésüljük. Utóbbival jóval gyorsabb a haj tisztítása. „A tetvek elsősorban a 
fül és a tarkó tájékára szokták letenni petéjüket, keresik a sötétebb részeket, 
mert nem szeretik a fényt. Ezen részeken érdemes őket keresni, de előreha-
ladott állapotban már bárhol előfordulhatnak - mondja a doktornő. - Köröm-
próbának nevezzük azt a módszert, amikor meg akarjuk tudni, hogy élő-e a 
serke, amit találtunk. Ha pattanó hangot ad a körmünk között összenyomva, 
akkor az azt jelenti, hogy igen, még él. Amiből már kikelt a tetű, ilyen hangot 
nem ad, de a hajon maradhat továbbra is, mert az a cementszerű anyag, 
amivel odatapad a hajszálakhoz, továbbra is köti. A hajjal érintkező használati 
tárgyakat is érdemes legalább 60 fokon átmosni, főként ha azonnal használjuk 
őket. Az alacsonyabb hőmérsékletet túléli ugyan a tetű, de táplálék nélkül 
rövid időn belül elpusztul, hiszen szüksége van arra, hogy naponta 6-12 alka-
lommal vért szívjon a fejbőrből. Ezért sem érdemes pánik szerűen az egész 
házat átmosni egy ilyen fertőzés miatt.”  

„A kezelés után érdemes pár nap múlva újra átnézni 
a hajat, és minden jel nélkül is kéthetente belenézni 
gyerekünk hajkoronájába. Ha érett tetű kerül a fejre, 
és lerakja petéit, azok kb. egy hét alatt kikelnek, és 
majd harminc napig életképesek is lesznek. Egy ilyen 
jószág száz serkét is lerakhat” - tudtuk meg a gyerekor-
vostól. Ezt hallva, jogos a riadalom, mi legyen a család 
többi tagjával? „Gondosan át kell nézni mindenkit, és 
csak azt kezelni, akiben találtunk. A megelőző szert 
ilyenkor érdemes elővenni, használni.” 

dr. Sivók Ágnes
csecsemő- és  

gyermekgyógyász 
szakorvos
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Mindennapi orvosi feladatai 
mellett szívügye a védőoltás 
fontosságának terjesztése, 
sokat foglalkozik a túlsúlyos 
gyermekek kérdésével, és 
szeretne minél több előremu-
tató információt megtudni a 
digitalizáció hatásáról. Dr. Török 
Karolina csecsemő- és gyer-
mekgyógyásszal beszélgettünk.

Virág Henrietta írása

•  Hogyan lett Önből orvos, és miért éppen a csecsemő- és gyermek-
gyógyászatot választotta?

Sohasem szerettem volna mással, mint gyermekekkel foglalkozni. Ebben 
kisiskolás korom óta biztos voltam, a kérdés csak az volt, hogy óvónő, 
tanítónő, tanárnő vagy gyerekorvos váljon-e belőlem. Azt hiszem,  
az orvosi pálya életem legjobb választása volt, nekem való mind mentá-
lisan, mind lelkileg is.

•  Már több mint harminc éve praktizál, változások, új szemléletek érintik 
a gyerekorvoslást is. Nagyon megváltoztak az Önre háruló feladatok?

Minden megváltozott. A tudományos ismeretekkel kezdeném. Jó példa erre, 
hogy a pályám elején még 6-7 évente adták ki a gyerekek védőoltásairól szóló 
kézikönyvet, ma ez szinte évente új és egyre vastagabb is. A genetikától  
a mandulagyulladás kezeléséig, mindent újra kell tanulnunk. Az ismeretek 
félelmetes mértékben nőnek, mi orvosok pedig próbálunk versenyfutással 

lépést tartani vele. A társadalmi változásoknak köszönhetően a betegek is 
változtak. A GYED extra és a mai munkahelyek az anyák munkába való 
mihamarabbi visszaállását ösztönzik, ami elindít egy mókuskereket. A korán 
közösségbe került kisgyereknél gyakorivá válhatnak a megbetegedések, első-
sorban az alsó- és felső légúti, de nem ritkák a különböző gyomor- és bélrend-
szeri betegségek sem. Ma már a hányással és hasmenéssel járó vírusok sem 
mutatnak szezonalitást, a higiénikus viszonyok, a vízforgatós strandme-
dencék elterjedésével a klasszikus nyári hasmenések száma csökkent, ezzel 
szemben télen, például a calicivírus előfordulása nőtt.

•  Van a közösségbe kerülés elején kialakuló állandó betegségek megelő-
zésére valami mód? Mit tanácsol így szeptember elején a beszoktatást 
most kezdő szülőknek?

Sajnos, a beszoktatással együtt sokszor jön az a feloldhatatlan ellentét, 
amikor szeretne a szülő gondos ápolást biztosítani a gyereke részére, de 

LÉPÉST TARTVA
GYÓGYÍTANI 
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mellette ott van a munkahely megtartására való törekvése és a munkahely 
elvárása arra, hogy minél előbb álljon munkába. Ezt az ellentmondást nem 
tudjuk feloldani. Ha évente nyolc-tíz alkalommal lázas-, hurutos betegsége 
van egy gyereknek, az teljesen természetes, és még nem kell keresnünk 
külön immunológiai okot mögé. Szegény szülő csak azt látja, hogy a saját 
csemetéje már megint beteg. Szeretné őt minél előbb egészségesnek tudni, 
és szeretne menni dolgozni is, hiszen a gyermekápolási táppénz kínosan 
kevés. Várja tőlem a receptet, melyik gyógyszer lesz az, ami majd ezt minél 
hamarabb segíti. De a legtöbb esetben nem gyógyszeren, nem antibioti-
kumon múlik a gyógyulás, és nem annak hiányán az esetleges visszaesés 
sem. A közösségekben leginkább vírusok terjednek, melyeket hazavisznek 
a gyerekek, aztán elkapják a testvérek, peches esetben a szülők, még 
pechesebb esetben a nagyszülők is, akik sajnos már korukból fakadóan 
immunológiailag gyengébbek. A kicsiknél az immunrendszer természetes 
védettsége az iskolaérettség korára alakul ki.

•  Megváltozott a gyógyszeradási szemlélet az elmúlt években. A láz csil-
lapításával kapcsolatos kérdéshez hogyan is álljunk ma hozzá?

Állandó probléma a láz és a köhögés. A lázzal kapcsolatos szemlélet 
alapvetően megváltozóban van, és én ezt úton, útfélen terjesztem. Nem 
megy egyik napról a másikra, de sokat hangoztatom, hogy nem csillapí-
tunk lázat, csak bizonyos körülmények között, és látom is ennek pácien-
seim között az eredményét. Gyógyszeradás szempontjából másik állandó 
vitatéma a köhögés. Fogadjuk el, hogy a köhögés a légutak védekező 
reflexe. Ha váladék van a légutak között, akkor az ember gyereke köhög, 
védi ezzel saját magát. Banális dolog a vírusfertőzéssel együtt járó köhögés, 
csillapítása sokszor eredménytelen. Nagyobb a baj, ha elhúzódóvá válik 
egy köhögés, amit nem lehet rögtön asztmának nevezni, a vírusokra adott 
asztmás jellegű válasza ez a szervezetnek, de töredéke asztmává is válhat. 
A szülő ilyenkor sokszor allergiavizsgálatért kiállt, de nem kell megijedni, 
zöme vírus vagy ismételt vírusfertőzések után elhúzódó köhögés.

•  A doktornő védőoltáspárti, ez már a cikkünk elején kiderült. Mit 
gondol a közelgő influenza elleni oltásokról?

A megelőzés kapcsán, a gyerekek influenza elleni oltása is egy fontos kérdés. 
Az utóbbi években e téren nagy volt a bizalmatlanság a szülőkben, holott az 
a helyzet, hogy egyre gyakrabban kellene majd adnunk ezt az oltást. Sajnos 
egyre kisebb korban jelennek meg belgyógyászati betegségek is (magas 
vérnyomás, cukorbetegségek), a közösségbe kerüléssel járó fertőzések miatt 
különösen védenünk kellene őket az influenza ellen. Az oltás nem tökéletes, 
ennek oka, hogy az influenza egy nagyon változékony vírus. Ma már 
létezik olyan négy antigént tartalmazó vakcina, ami féléves kortól adható 
(kilencéves kor alatt azonban az első évben ismételni kell), kettőezer forint 

körül van az ára, de a krónikus beteg gyerekeknek ingyen jár. A védőoltás 
október tájékán jelenik meg, és az az optimális, ha novemberben beadjuk. 
Ha elmarad, még decemberben, vagy amikor megjelennek az első influen-
záról szóló hírek, akkor sem késő, mert pár nap után már van némi hatása. 
A másik védőoltás, amit itt most örömmel megemlítenék, az a hetedik 
osztályos lányoknak méhnyakrák ellen adható oltás. Iskolaorvosként is talál-
kozom vele, ettől a tanévtől egy új fajtát adhatunk, mely már kilenc HPV 
törzset tartalmaz, és jelenleg a világ legkorszerűbb ilyen oltásának számít. 
Ez a második daganatmegelőző vakcina, mely ingyenesen elérhető, csak a 
szülő beleegyezése szükséges hozzá. 

•  Nap, mint nap halljuk, erősítsük gyermekünk immunrendszerét, de 
még nem adott erre senki biztos receptet, hiszen akkor most mi sem 
beszélgetnénk a közösségbe kerüléssel járó betegeskedés problémá-
iról. Mégis, mit tehet a szülő?

Ha az immunrendszer egyszer 6-7 éves korig gyenge, akkor mit tudunk 
rajta erősíteni? Vagy kell-e rajta erősíteni? A recept nélküli készítmények 
repertoárja rendkívül széles. A vitaminokkal vigyázni kell, mert nagyon 
meg tudják emelni a testsúlyt. A kiegyensúlyozott táplálkozásra hívnám fel 
itt a figyelmet és a mozgásra. A szülőnek kellene példát mutatnia életmód-
jával, amit majd követni fog gyermeke. Ami még fontos a vírusok idősza-
kában, az a rendszeres szellőztetés, és az, hogy amíg beteg a pici, addig 
ne kerüljön közösségbe. Szükséges náluk a légutak rendszeres tisztítása, 
az orr kiszívása, és időben megtanítani őket maguktól fújni, ha már ezt 
tudják, akkor is ellenőrizni kell, hogy valóban kifújta-e, nem csak törölte. 
Sok a vírusfertőzés, nagyon nehéz megelőzni, nagyon nehéz gyógyítani, 
a szülőket csak nyugtatni tudom, hogy nem az ő hibájuk, ha gyerekük 
nagyon sokat beteg. Fogadják el, adjanak esélyt a szervezetnek a gyógy-
szermentességre, a lázcsillapító és antibiotikum nélküli gyógyulásra is. 

•  Sok esetben tudja a szülő, hogy nem kell gyógyszer a gyerekének, de 
az intézmény felé benyújtandó orvosi igazolás miatt még is meg kell 
jelenni a rendelésen. 

Igen, az esetek nagy részében el tudná maga a szülő dönteni, hogy vihető 
vagy nem vihető közösségbe gyermeke. Kollégákkal együtt erősen propa-
gáljuk, hogy az iskolás gyerekeknek 3 helyett 15 napra nőjön a szülő által 
igazolható napok száma. Ezzel elkerülhetnénk sok felesleges orvoshoz 
járást és felesleges betegek közötti várakozást is. Nagyon jó gyakorlati 
lépés lenne az igazolások liberalizálása, amivel nem a gyógyulást lassíta-
nánk, hanem a hétköznapokat segítenénk. A szülőre nem csak a banális 
betegségek esetében kellene hagyatkozni, a súlyos esetek diagnosztizálá-
sában is nagyon fontos szerepük van. Tudják, érzik, ha máshogy beteg a 
gyerekük, és erre az orvosnak hallgatni kell.

HIRDETÉS HIRDETÉS
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Lúdtalp 
tévhitek és a valóság

•  Gyermekkorban milyen ortopédiai problé- 
mák merülhetnek fel?

A lúdtalp már 3-4 éves korban kialakul.  
A gyerekek először még teli talppal járnak. 
A talpuk ilyenkor még zsíros, ami a járástól 
szívódik fel. A gyerekek nagy része a belső 
bokarészen kezd el járni, ami által nem 
egyformán terhelődik a két bokarész és a fejlődő 
talpi izmok, szalagok kinyúlnak, elgyengülnek. 
Ebből lesz majd 3-4 éves korra a lúdtalp, ami  
tíz gyerekből nyolcat érint. 

Nagyon fontos, hogy a gyerekek milyen cipőt 
használnak. A sarokdöntéses cipők lennének 
a legjobbak. Pár gyártón kívül, sajnos az ipar 
nem erre állt rá. Külön sarokéket azonban lehet 
kapni, amelyek behelyezhetőek a cipőkbe és 
így bármelyik cipő alkalmassá tehető arra, hogy 
jó irányba vigye a gyerek lábának a fejlődését.  
A szülőket gyakran érdekli, hogy görbe-e  
a gyerek lába vagy sem. Az amit újszülött, 
óvodás, iskolás és serdülőkorban látunk, még 
változhat. Amíg a növekedés be nem fejeződik, 
addig nem lehet eldönteni, hogy a gyereknek 
lesz-e O vagy X lába. Ezek a térdet érintő görbe-
ségek genetikailag kódoltak és a csontok hossz-
növekedésével rendeződnek vagy alakulnak ki. 
Ezért külső tényezőkkel, cipővel, tornával, vita-
minnal nem lehet befolyásolni. 

5-6 éves korban kezdődik a gyerekeknél  
a hanyag tartás kialakulása, amely a hát S alakú 
görbületének a változása, ami majdnem mindig 
a háti domborúság fokozását jelenti. Nyilván 
ebben nagy szerepe van az iskolai ülésnek, 
kevesebb mozgásnak is. Az elmúlt évtizedekben, 
az óvónők képzése kapcsán a gyerek lábfejlő-

désével és tartásával kapcsolatos tornák 

beépültek a tananyagba. A fiatalabb óvó nénik 
erre figyelnek és ennek megfelelően történik az 
óvodai testnevelés is. A serdülőkor betegsége 
a gerincferdülés. Pontos okát nem lehet tudni, 
ennek megfelelően oki terápiája sincs. Az évszá-
zadok tapasztalatából gyógyítjuk ezeket. Első-
sorban gyenge formában tornával. A 20 fokot 
meghaladó görbületet fűzővel, 35 fokos görbület 
fölött elvileg műtéti korrekciók jönnek szóba. 

•  Lúdtalp és bokasüllyedés között van-e 
különbség? 

Nincs különbség. A lábnak két boltozata van. 
Van egy hosszboltozata, ami az előröl hátrafelé 
ívet jelenti és van egy haránt boltozata, ami elől 
a lábközépcsontok által alkotott ív. A lúdtalp 
ezeknek a negatív irányú változása. Ilyenkor  
a boka befelé dől, vagyis süllyed. Ugyanaz a kettő.

•  Kialakult lúdtalppal mi a teendő? Talpbetét, 
mezítláb járás segíthet?

A lúdtalp annyit jelent, hogy negatívan változik 
a lábszerkezet és a láb terhelési viszonyai 
is. A kérdés az, hogy a plusz terhelést, a láb 
izomzata elbírja-e. Alapvetően a lúdtalp egy 
esztétikai jellegű eltérés. Ha a szalagok, izmok 
jól fejlődnek akkor nem okoz fájdalmat. Gyer-
mekláb kezelésénél a cél az, hogy az izomzatot 
próbáljuk fejleszteni. Ebben a sarokék segíthet, 
ami megakadályozza a boka befelé süllyedését. 
Ehhez még egy torna is társulhat az izomzat 
fejlődése szempontjából. A külalak ezektől nem 
változik, csak az izomerő. Manapság ezeknek 
az izmoknak a fogófunkcióját hangsúlyozzuk, 
tehát minden olyan mozgással ami fogással jár. 
Apró tárgyak elérése, megfogása, rajzolás, írás. 
A mezítlábas járás a 20-as 30-as években még 
releváns volt, amikor a tarlón jártak az emberek. 

Manapság azonban sem a kertünk, sem  
a lakásunk talaja nem olyan, hogy összehú-
zódásra késztetné a lábunkat. Ezért, akinek 
szüksége van ilyen lábbelire vagy sarokékre az 
otthon is azt használja. A lúdtalpbetét pedig nem 
fogszabályzó. Nem az a célja, hogy 1-2 év múlva 
szép íves lábat csináljon, csupán a fájdalom 
enyhítésére szolgál. Csak annak ajánljuk  
a talpbetétet legutolsó lehetőségként, akinek 
valóban fájdalmat okoz a lúdtalp megléte, mivel  
a betéttel az izomzat még annyit sem dolgozik, 
mint eddig és a struktúra még gyengébb lesz. 
A legtöbb embernek soha sem fáj, de van,  
aki megérzi.

•  Melyek a leggyakoribb ortopéd problémák 
nők körében? 

A kalapácsujj, a bütyök, a talpon meglévő 
fájdalmak hajlamosító tényezője lehet a lúdtalp. 
Azáltal, hogy valakinek lúdtalpa van, a lábujjakat 
mozgató inak, a húzásirány megváltozása az 
előláb kiszélesedéséhez vezethet. Ennek követ-
keztében a csontok lesüllyednek és bőrkemé-
nyedés jelenik meg, majd létrejön a kalapácsujj. 
A kalapácsujj miatt pedig a tyúkszemek és így 
tovább. 5-10 deformitás is kialakulhat 1-2 évtized 
alatt. A magassarkúval ez még tetézhető és gyor-
sítható. Az ideális sarokméret 3-4 cm, ami által a 
testsúly 2/3-a a sarokra 1/3-a az előlábra kerül. 
A magasabb sarkúnál több kerül előre, ami  
a boltozat tönkremeneteléhez, az inak gyengülé-
séhez vezethet. A túl lapos cipő hordása pedig  
a sarok- és Achilles táji fájdalmak, sarkantyú 
kialakulásában játszik szerepet. Célszerű odafi-
gyelni a megfelelő sarokméretre és alátámasz-
tásra, hogy elkerüljük ezeket a deformitásokat, 
azonban sokaknál az örökletesség is közrejátszik. 

Vágsélei Csilla Sára

A lúdtalp a leggyakoribb ortopédiai probléma. 
Évtizedes beidegződések és tévhitek 
keringenek a köztudatban a jelenségről. 
Dr. Kovács Gyula ortopéd szakorvost 
kérdeztük.

Dr. Kovács Gyula
ortopéd 

szakszakorvos
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Kislányruhák 
bűvkörében

Manapság a kislány- 
ruhák egyre szélesebb 
kínálatából és stílusirány-
zatából bővíthetjük gyermekünk 
ruhatárát. A gyermeki önkifejezés és  
kreativitás kibontakozásának támogatása is 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a hétköznapi 
öltözködésben. Ezt a folyamatot a lurkók 
mindig nagyon élvezik, de vajon a szülők 
számára is ilyen jó móka, ha a gyerek 
pontosan tudja, mit akar felhúzni?

Ha kislányos anyuka vagy, bizonyára neked is meggyűlik olykor a bajod 
az indulás előtti ruhaválasztással. Te ezt akarod, kislányod pedig azt és 
kettőtök kívánsága a világért se akar találkozni. A reggeli készülődés 
feszültsége különösen azoknál a családoknál jellemző, ahol egynél több 
gyerekkel kell elindítani a napot. A szülők többsége állítja, hogy a reggeli 
stressz a családi élet mindennapos részévé válik.

Sokszor a probléma ott indul, hogy a gyerkőc nem akar felkelni. 
Ekkor már beindulhat a hiszti gépezet, ami bedarálja az összes többi 
utána érkező szülői kérést. Bármit szeretnénk ettől kezdve a gyerektől, 
borítékolhatjuk a nemleges választ. Ha végre sikerül felkelni az ágyból, 
jön a reggeli mosakodás, az öltözködés. A hiszti hangulatában minden 
sokkal lassabban halad. Tehetünk-e valamit annak érdekében, hogy ez 
zökkenőmentesebb legyen?

Motiváljunk a zavartalan reggelekért
Sokat segíthet az ébredésben és a készülődés folyamatában is, ha apró 
jutalmakat ajánlunk fel az időben elkészülésért cserébe. Amennyiben több 
gyermekünk van, különböző versenyeket és játékokat találhatunk ki, amik 
a nyűgös reggeleket boldog családi pillanatokká varázsolhatják.

Tartsuk a kereteket
A szülői következetesség a szeretet után rögtön a második legfontosabb 

dolog a gyerekek életében. Meg kell hozni bizonyos szabályokat és be is 
kell tartatni azokat, mert ezek a keretek adják meg a gyermek biztonságér-
zetét. Ha egyszer azt mondjuk, hogy valami így lesz és kész, akkor az legyen 
is úgy, különben a gyerek elkezd alkudozni, ami a végeláthatatlan viták 
melegágya. Határozzuk el, hol és mikor van az étkezés helye, az öltözködésé, 
a tisztálkodásé, a szórakozásé, stb. Ez nagyszerű keretet ad a gyereknek 
ahhoz, hogy biztonságban érezze magát és ne a vitatkozásba, alkudozásba 
fektesse a mindkét részről nagy tartalékokat felemésztő energiákat.

Tudatos ruhaválasztás
Ha el akarjuk kerülni a reggeli hisztiket, érdemes tudatosan készülnünk 
a másnapi öltözködésre. Előző este válasszuk ki a ruhát, amit gyermekünk 
a következő napon felhúz. Ne egyedül döntsünk ebben. Segítsük gyerme-
künk önállósodását és támogassuk kreativitásának kibontakozását azzal, 
hogy őt is bevonjuk a válogatás folyamatába. Válasszunk ki pár ruhada-
rabot és tegyük gyermekünk elé. Közösen döntsük el, hogy melyik lehet 
a legjobb választás a következő napra.

A MITU Shop üzleteiben gyermekruhák széles választékával várunk. 
Minőségi márkás ruhákat válogathatsz gyermeked számára kedvező 
áron. Hozd el őt is üzleteinkbe és már az elején vond be a ruhaválasztás 
folyamatába!

mitu.hu
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STRUKTÚRÁLT SZÖVÉSŰ 

ÁTMENETI KABÁT

egyedi húzózsinórral és levehető 

kapucnival

KÖTÖTT MIX 

KABÁT

Az anyagok keverése 

kiváló minőséget ad a 

megjelenéshez.

CECIL őszi kollekicó

STREET STYLE

Cegléd,
 Rákóczi út 6.

Őszi ajánló
A Zebra 

Férfi Divatáru 

Üzletben 

GYERMEK- 

ÖLTÖNYÖK 

is kaphatók.

Nem csak 
üzlet-

embereknek!
Egy esküvő, 
fellépés vagy 

csak elegánsabb 
megjelenésre 

bármikor kellhet 
egy kényelmes 

divatos ing.

A MEMO DIAGNOSZTIKAI TALP hat zónára van osztva. Ezeket a zónákat vékony gumiperem veszi körül, melyek a cipő viselése során elkezdenek kopni. A kopás helye alapján lehet felállítani a „diagnózist”.
Kapható: Dynamic cipőbolt

 Cegléd, Rákóczi út 6.

BŐRKABÁTOK, DZSEKIK 

készítése méretre szabva. 

Széles modell- és színválasztékban, 

egyedi kivitelezésben is lehetséges.

Feketéné Bagi Mária Cegléd, Kender u. 19.

Cegléd, Kossth F. u.  3-5.

Antalya Excluzív, Rákóczi út 8.

A KRISZTINA FEHÉRNEMŰ üzletben most 
10.900 Ft helyett 7.630 Ft-ért kapható ez a francia 
csipkebetétes felső. Alkalomra és hétköznapra 
egyaránt tökéletes választás!

Cegléd, Kossuth F. u. 8. Gyarmati-udvar
Az akció a készlet erejéig érvényes!

A vakációnak vége, az idő még 
tartogat számunkra nyárt idéző 

napokat, de hamarosan magunkra 
kell venni a kabátot is. Ceglédi 

üzletek kínálatából válogattunk.
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FÜGÉS 
kecskesajtos

PITE

A tészta egy jól bevált linzertészta
Tölteléknek:
 • 5-6 érett, friss füge
 •  100 g Alföldi Garabonciás Kft. Vörösborsos  

lágy kecskesajt rúd
 • 3 ek. sűrű tejszín
 • 1 ek. méz
 • 1 ek. olívaolaj
 • fehérbor
 • vaj

A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Kivajazott piteformába 
belehelyezzük a kinyújtott tésztát. A fügéket megmossuk, 
negyedeljük. Egy tálban összekeverjük a sajtot, a tejszínt és 
annyi fehérbort, amitől egy egyenletes, lágy krémet kapunk. 
A masszát egyenletesen elkenjük a pitén, kicsi olívaolajjal 
meglocsoljuk, addig sütjük, amíg a sajt elkezd aranybarna 
színt kapni. 

Forrón tálalható, kis mézzel és szőlővel. 
Mellé természetesen a felhasznált bor fogyasztható.

HIRDETÉSEK
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Gyakran mondom felnőtteknek: a főzelék olyan, mint a Jazz: fel 

kell nőni hozzá. Gyerekkoromban a világból ki lehetett kergetni 

a főzelékkel, bárki készítette bárhol, most meg, ha meglátok 

egy főzelékfalót, akkor is bemegyek, ha nem vagyok éhes.

Nem kell ecsetelnem, mennyit változott a világ az elmúlt  

30 évben, mi is szülők lettünk gyerekekből. Manapság gondol-

kodás nélkül a tanárt okoljuk, ha rossz a gyerek az iskolában, a 

menzát, ha nem eszik, és sorolhatnám tovább, de nem teszem, 

mert inkább az ételről beszélek, hiszen az az én asztalom. Sosem 

voltam nagy híve a hirtelen divatba jött szuper ételeknek, alap-

anyagoknak. Ezekről előbb-utóbb kiderül, hogy semmivel 

sem jobbak, mint a régi jól bevált ételeink, persze ugyanakkor 

semmit nem szabad leírni, és kipróbálás nélkül rálegyinteni, 

hiszen attól, hogy nem ismerjük, még lehet finom. Egy szó mint 

száz: legyünk nyitottak az újra, de ne dobjunk el mindent, ami 

régi, még ha nem is annyira divatos. Az étkezésben szerintem 

sokkal fontosabb a változatosság, mint a divat. Azt sem szabad 

elfelejteni, hogy a gyerekek esetében teljesen más igényekről 

beszélünk, és ez alatt az ételek tápértékét értem elsősorban és 

nem az ízét, hiszen vannak napok, amikor semmit nem akarnak 

megenni, aztán nem győzik magukba tömni azt az ételt, amiről 

nemrég jelentették ki, hogy azt nem szeretik, persze kóstolás 

nélkül. És ha már ilyen szépen felvezettem a főzeléket, azt 

majd legközelebb készítem el, itt egy idény paprikás krumpli 

lecsósan recept a Kedves Olvasóknak.

Örökzöld, illetve örök piros!
Ha a zsír felforrósodott a lábasban, dobjuk bele a felkockázott 

hagymát, és pároljuk üvegesre. Húzzuk le a tűzről, szórjuk bele 

a pirospaprikát, keverjük jól össze, majd toljuk vissza a tűz fölé, 

és azonnal öntsünk bele egy deci hideg vizet. Ha újra átme-

legedett, jöhet bele a paprika és a paradicsom. Ilyenkor pár 

percet forralni szoktam, majd jöhet a felkockázott, megpucolt 

burgonya és a vékony szeletekre vágott fokhagyma, no 

meg a fűszerek. Fedő alatt főzzük kis-közepes lángon, míg a 

burgonya puhulni kezd, aztán beleszórjuk a karikára vágott 

virslit, aminek kb. 5 perc elég. Ilyenkor már kóstolhatunk és, 

ha kell, még fűszerezhetünk is.

Lecsós paprikás krumpli 
Főbb hozzávalók 4 személyre:

 • burgonya (kb. 1 kg)

 • vöröshagyma (2-3 közepes fej) 

 •  fokhagyma (3 gerezd, és fontos, hogy nem tesszük bele  

a vöröshagymával, csak a burgonyával!)

 • paprika (3-4 db)

 • paradicsom (2-3 db)

 • őrölt pirospaprika (2 evőkanál)

 • zsír (2 evőkanál)

 • virsli (a gyerekek miatt) (5-6 szál)

 • só, bors

 • kömény (őrölt)

A főzelék és a gyerekek…

Sági Szilárd, a TS Gastro Kft. nagykövete

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

34.     Családinfó Magazin | 2018. ősz



PROMÓCIÓ



HIRDETÉS


