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A hirdetések tartalmáért  
felelősséget nem vállalunk!

Kedves Olvasó!

A negyedévente megjelenő magazinunknak talán ez az egyetlen olyan száma, ahol a 
lap tervezésének kezdetén és a megjelenése napján is ugyanaz az évszaki jellegzetesség 
vesz körül bennünket. Lehet késő ősz, vagy tél eleje, a karácsony témája hónapokra 
belengi a levegőt. Már szeptemberben megjelennek az üzletek polcain a csokimikulások, 
és ettől kezdve egyre ünnepibb a hangulat. Az ősz elején még kicsit tanácstalan vagyok, 
nem értem miért kell ilyen korán kezdeni. Alig túl a tanévkezdésen, már napi bevásár-
lások közepette szembesülök a ténnyel: - a négyéves kislányom szavaival élve - Itt már 
nagyon készülnek a karácsonyra! Aztán szép lassan  mindez magával ragad engem is, 
az egyre gyűlő csillogó fények közelebb hozzák az ünnepet.

Magazinunk összeállításakor, már az előttünk álló időszak lázában úgy döntöttünk, hogy 
szinte minden választott témánk a karácsony körül forog. Írásainkkal igyekszünk mi is 
Kedves Olvasó, közelebb hozni Önhöz az ünnepet. Nemcsak a vásárlási döntésekben 
kívánunk tanácsot adni, hanem szeretnénk a környezetünk adventi programjait, interjú-
alanyaink karácsonyi gondolatait, üzeneteit is Önnel megosztani.

Mire kézbe veszi lapszámunkat, már elképzelhető, hogy a Mikulás is eljuttatta a csiz-
mácskákba a csomagokat. Ön találkozott vele? Aztán tart tovább az ünnepi varázs, repít 
az adventi naptár sebesen a karácsonyba. Jó lenne kicsit lelassulni, az adventi vásárok 
adta, forralt bortól is édes illatú találkozások beszélgetéseit mélyen átélni. Lehetősége-
inkhez mérten a rászorulóknak segíteni. A lázas készülődés helyett, néhány jó könyvvel 
a kezünkben ellazulni. Sokat olvasni, a Családinfó magazin sok történetet, érdekességet 
kínáló betűin is végigjutni... Ezekkel a gondolatokkal kívánunk Önnek 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 2018-ra egy nagyon boldog új évet!

Virág Henrietta
szerkesztő
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Mesélnél a stílusodról? Miket írsz? Milyen korosztálynak szólnak a könyvek?
Elsőként említeném Howard Matheu különös eseteit. Ebből megjelent már 
6 könyv. Olvasásra szoktatás a fő célja, úgy vannak megírva, hogy a szülő 
elolvas egy fejezetet és ezek után úgy érzi a gyermek, hogy vonzza magával 
a sztori. A történetről: Howard és barátai tulajdonképp nyomozókká avan-
zsálják magukat egy közös kaland után. Egyébként ez egy gyerekeknek szóló 
krimi. Megjelenés alatt van A Leonardo, ezt kifejezetten kezdő olvasóknak 
írtam. Rövidebb, egyszerűbb, mint a Howard, viszont teljesen kiszínezhető, 
még a borító is. Egy ekkora gyerek keze-lába jár még, nem tud nyugton ülni,  
ezzel a könyvvel nem is kell, hisz színezhet is. Szintén megjelenés alatt áll a 
Holtidő, ez már egy ifjúsági regény. Ez egy steampunk, kalandregény lett, 
nincs benne annyi vér, mint egy manapság divatos kalandregényben, viszont 
esemény van bőven. Azért is céloztam meg ezt a korosztályt, hogy minél 
több helyre eljuthassak az előadásaimmal. 

Történt egy korosztályugrás, egészen nagyoknak szóló történetet írtál...
Korábban felnőtt sci-fit írtam, ezt beadtam több helyre, de visszautasítottak. 
Kiderült, hogy a jelenlegi kiadómnál keresnek valakit, aki 7-10 éveseknek 
írna detektívtörténeteket. Megírtam három fejezetet, a kiadónak tetszett, így 
született meg Howard. Ez volt 3 éve, azóta megjelent 5 Howard és a 6. egy 
novellás kötet. Aztán jött a Holtidő is, ez a 8. könyvem. Azt hiszem nekem is 
be kell járnom most egy utat, a fiataloktól indultam, megyek a felnőttkor felé. 

Sűrű három év volt ezek szerint…
Mondhatni. Ezeket a könyveket meg kell írni, ki kell, hogy kerüljenek a 
boltokba, sok idő, de az igazság az, hogy magamnak sűrítettem be az időt. 
Vállaltam, hogy eljutok 3000 gyerekhez idén az előadásommal. Hogy sikerül-e, 
azt karácsonykor fogom posztolni, én már tudom, de legyen ez meglepetés.

Mi volt a célod az előadásokkal?
A válasz egyszerű: el akartam jutni olvasóimhoz. Egy könyvfesztiválon 
mindenkinek van sora a dedikálásokon, a gyerekírónak nincs, mert oda 
kell egy szülő, egy pedagógus. Ha a hegy nem… - így kezdődött, de nem 
akartam odamenni, és csak a könyveimről beszélni. Az előadás az olva-
sásról szól, a képzeletről, ezt ültetem át a könyveimbe.

Jött visszajelzés az előadásokról?
Igen, és abszolút pozitív: ha belegondolok, hogy minden előadáson csak egy 
gyereket ráveszek az olvasásra, akkor csak idén 200 gyerek fog olvasni, ez 
nekem már megérte. Úgy gondolom egy gyereket minden érdekel, egy előadás 
is, ami impulzussá válik, ami a későbbiek folyamán olvasóvá teheti őket.

És mi a következő terv? Milyen lesz az új kötet?
Szeretnék a Howard-sorozatban egy új, egy lapozgatóst: ezekben rövid 
bekezdések vannak, az olvasónak kell eldönteni, merre menjen tovább. A 
címe a Negyedik detektív, a negyedik pedig maga az olvasó lesz. Ő az, aki 
észreveheti, hogy történt valami, aki együtt nyomoz Howardékkal. Végül ő 
mondja meg, ki a tettes. Jövőre tervezek egy kisebbeknek szóló könyvet, ezt 

szeretném, ha a figyelemhiányos gyermekek 
is tudnák használni. Szüleiknek segít majd ez 
mesélni, mert a gyereket bevonja a mesélésbe.

Szülőként mit tapasztalsz a könyvek megítélésről 
a gyerekek között? Nehéz hozzászoktatni őket az olva-
sáshoz? Mennyire számít a későbbi olvasásélményhez, ha a 
szociális környezetben sok a könyv, ha sokat olvasnak nekik?
Amióta lehet felolvasunk a fiainknak. Megszokják az olvasó közeget, hogy a 
könyvek körül veszik őket. A nagyobbik fiam már elkezdett magától olvasni, 
csináltunk neki egy házi könyvtárat. Kapott egy pecsétet, ezen szerepel a 
neve és, hogy „ne felejtsd el visszahozni”. Ezt a könyveibe belenyomjuk, ha 
végzett  beleírjuk a dátumot. Regisztráltunk a moly.hu-ra. Jegyzi, hogy mit 
olvasott, csillagozzuk, mennyire tetszett. Mindez eljuttatja oda, hogy ő is 
olvasó legyen. Hatodikra óriási különbség van olvasó és nem olvasó között. 
Olvasni kellene a tanuláshoz, de nem olvas, így nem is érti a tananyagot, 
pedig a tananyag rengeteg. Honnan tudna olvasni? Egy hasonlattal élve: 
honnan tudna úszni a gyerek, akit sose tanítottak, mit dobálják a mélyvízbe?

Sokszor hallani, hogy a világ gyorsulásával a gyerekek tempója is 
nagyobb lett. Kell, hogy a könyvek is illeszkedjenek ehhez a tempóhoz?
Nem a könyveket kellene illeszteni ehhez, az egész oktatási rendszert. 
Olyan dolgokat akarunk beleütni a mostani gyerekek fejébe, ami már 20 éve 
ódivatú volt. Egyszerűen fölösleges információk tömkelegével tömjük őket, 
holott ők már sokkal felnőttebben gondolkoznak, mint mi az ő korukban. 
Nem kellene erőltetni ezt a rengeteg lexikális tudást. Ott a Google majd 
megkeresi, ha szüksége van rá. Nagy a tárgyi tudásuk, de közben nincs 
problémamegoldási képességük. Úgy gondolom egy alapvető képességre 
nem tanítják meg őket: a tanulásra. A tanuláshoz kell az is, hogy valaki értő 
olvasóvá váljon, ehhez pedig először gyakorlott olvasóvá kell válnia, hogy 
ez menjen, kortárs szövegeket kell alapul venni, amit ért. A népmeséket se 
érti még először, majd ha biztonsággal olvas, jöhetnek ezek, mert akkor már 
lesz önbizalmuk, bátorságuk, ha nem ért valamit megkérdezi, megkeresi. 
Így majd megtanulják a régebbi szavakat is. A Kincskereső kisködmönt én 
gimi első előtt nem is olvastatnám, mert nem értik, mi az, hogy valakinek 
egy cipője van, hogy valakinek meghal a húga. Nagyobb fejjel már megértik. 
Ami még fontos: attól gyerekkönyvek a könyveim, hogy egyenrangúnak 
tekintem a gyerekeket, mint ahogy hozzád is beszélek. A „titok” pedig 
az, hogy egyszerűen kihagyom azokat a részeket, amik egy gyereket nem 
érdekelnének. Itt még fontosnak tartom kiemelni a nyugiidőt, mert olvasás 
közben magukkal tudnak tölteni naponta mindig egy kis időt, leülni és 
megnyugodni, erre van manapság kevés idő, ez olvasással megkapható.

Mit csinál egy író a szabadidejében? Már ha marad neki…
„Civilben” projektmenedzser vagyok, emellett járom az országot az előadá-
sokkal. De egyébként igyekszem a fiaimmal a lehető legtöbb időt tölteni. 
Néha jut időm elmenni írói klubba.

Török Petra

Amennyiben léteznek még polihisztorok, akkor valahogy úgy képzelem őket, amilyen 
Kovács Attila, vagyis Holden Rose. Zenél, ír, projektmenedzser, végül de nem utolsó sorban 
Apa. Attilával ceglédi előadása után beszélgettem. Lehengerlő humorával, jókedvével 60 
percen keresztül kötött le egy negyedikes osztályt, és bevallom, engem is.

ÉRTŐ OLVASÓT NEVELNI 
írói interjú Holden Rose-zal
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KÖNYVFÉSZEK
- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel

IGAZI KARÁCSONY

A ceglédi születésű színésznő 
és énekesnő, Farkasházi Réka 
az Igazi karácsony című, daljá-
tékot és mesét is tartalmazó 
képeskönyvben azt kutatja, 
miből fakad ennek az ünnepnek 
a valódi varázsa. Az ország 
legismertebb mesekutatója, 
Boldizsár Ildikó saját meséjében 
a Gyöngyszemű Lány a szív 
muzsikájában leli meg a választ. 
A könyvhöz tartozó CD-n pedig 

a 2017-ben Fonogram díjjal kitüntetett Farkasházi Réka és a Tintanyúl 
zenekar meghitt vagy éppen vidám karácsonyi dalai segítenek abban, hogy 
kicsik és nagyok együtt fejtsék meg, milyen is az igazi karácsony.  

„Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy mitől tud igazi lenni a karácsony. 
Valamikor a nyáron felhívtam Boldizsár Ildikót. Úgy éreztem, ő segíthet. 
Nem lepődött meg a kérdésemen. Végighallgatott, aztán megkért, hogy 
várjak egy pillanatot. És akkor a fiókjából előhúzta a mesét, amiben 
megírta mindazt, amit nekem és sokaknak jelent a karácsony. Ültem a 
teraszon és hallgattam. És közben folytak a könnyeim. Nem igazgyöngyök 
voltak ugyan, de igaziak. Én akkor, ott megkaptam az igazi karácsony 
titkát. A meséből azután megszülettek a dalok, a hangjáték és a csodá-
latos illusztrációk. 

A titkot pedig most átadom, hogy legyen mindenhol igazi a karácsony!”
Farkasházi Réka

OLAF KARÁCSONYI KALANDJA

A november végén mozikba kerülő Coco című rajzfilm előtt vetítették 
le az Olaf karácsonyi kalandja című rövidfilmet, a Jégvarázs-rajongók 
nagy örömére. Ebben a kisfilmben a karácsony közeledtével kiderül, hogy 
Arendelle-ben minden családnak van valamilyen sajátos, ünnepi hagyo-
mánya, kivéve Annát és Elzát. Mivel gyerekkorukban a varázslat miatt elkü-

lönítették őket, nem tölthették 
együtt a karácsonyt sem, ezért 
nem tudják, mit kellene tenniük, 
hogy kellene együtt készülőd-
niük. Olaf azonban nem hagyja 
annyiban a dolgot, és Sven segít-
ségével elindul, hogy össze-
gyűjtse a királyság összes tradí-
cióját, és megmutassa azokat 
a testvérpárnak, hogy választ-
hassanak belőlük. A megpakolt 
szánnal hazafelé tartva azonban 
baleset történik, Olaf magára 
marad a sötét téli erdőben, és 
a rénszarvas az egyetlen, aki 
segítséget tud hívni… 

FARKAS RÓBERT: ELSŐ KÖNYVEM AZ UNIVERZUMRÓL

Ez a könyv Rókapapa meséje a világ keletkezéséről. Alkotója, Farkas 
Róbert Astronaut néven nemzetközileg is elismert grafikus, akit kislánya 
születése sarkallt arra, hogy a gyerekek számára is érthető formában 
írjon a világegyetem születéséről. A szerző a rókacsalád beszélgetésének 
története mellett elmagyarázza a gyerekek nyelvén azt is, hogy mi az az 
ősrobbanás, hány galaxisról tudunk az univerzumban jelenleg, elmeséli, 
mi található a mi Naprendszerünkben, mi a Hold, a Nap, és még számos 
érdekes kérdésre ad választ. 
A könyv spanyol nyelvű kiadásán már dolgoznak, az angol nyelvű verzió 
pedig megtekinthető a világhálón a
https://www.indiegogo.com/projects/clever-fox-s-tales-about-the-universe#/ 
 oldalon.

MINECRAFT: MOBESTIÁRIUM

A Minecraft sok millió 
gyerek kedvenc játéka, 
hatalmas népszerűségét 
annak is köszönheti, hogy 
nem csak egy hagyomá-
nyos játék, de a gyerekek 
megtanulhatnak vele 
építeni, állatokat etetni, 
és persze közben kalan-
dozni. A hivatalos 
Minecraft könyvek 
között a Mobestiárium 
jelent meg legutóbb, 
amit egy elképzelt tudós 
állított össze, aki tanulmányozta a Minecraft-világok összes mobját 
(lényét), és enciklopédiaszerűen feljegyezte a legfőbb jellemvonásaikat, 
sőt, rajzokat is készített róluk. Minden minecraftozó megtudhat valami 
újdonságot ebből a könyvből.   

Kellemes olvasást kívánok mindenkinek! 
Pap Zoltán
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A karácsonyi ajándékok toplistáján a könyvnek évek óta kirob-
banthatatlan helye van. A jól kiválasztott könyv nem csak egy 
tárgy lesz a fa alatt. Élményt fog adni. A meglepetés felfede-
zésének pillanatában és majd ahányszor csak leveszi a polcról 
a gazdája. A könyvesboltba besétálva a döntés olykor nehéz, a 
kínálat hatalmas. Anikó adott jó néhány segítő tippet, hogy 
garantált örömmel az ember kinek milyen könyvet is választhat.

KÖNYVAJÁNDÉK FELNŐTTEKNEK
Könnyű a helyzet, ha a vásárló tudja, hogy a megajándékozott 
milyen könyvre vágyik. Ha nem így van, megközelíthető a kérdés 
a meglependő élethelyzete felöl. Hiszen az aktív menedzseren 
át (szakmai) az idős, már betegesebb nagymamáig (gyógynövé-
nyekről szóló), a focizó nagyfiútól (sport) a nyugalmat, kikap-
csolódást kereső anyáig (különböző hobbik, kézműves tevékeny-
ségek kézikönyve), mindenkinek szólót találhat. Ha végképp 
tanácstalan valaki, ott a könyvutalvány lehetősége. Az olvasó 
úgyis köti majd a megajándékozóhoz az élményt, melyet az 
ünnepek elmúltával a választott könyvtől kapott.

Ha egy családtag már nem 
jól lát, akkor nagyon jó 
ajándék a hangoskönyv. De 
ha élethelyzetéből adódóan 
annyira elfoglalt valaki, 
hogy nem jut kellő idő az 
olvasásra, akkor az autóban 
utazva, vasalás vagy 
takarítás közben jó érzést 
adhat a hangszóróból szóló 
jó orgánumú színésznő 
vagy színész hangja. 

A női családtagokat 
legtöbbször szakács-
könyvvel lepik meg, 
ami a „Ma mit főzzek?” 
kérdés megunhatatlansá-
gának alapján mindig jól 
jön. Például a karácsonyi 
receptes könyve Jamie 
Olivernek ilyenkor teli találat lehet. Érdemes azonban más lelket 
melengető műfajban is körülnézni. Egész évben háttérben van, 
de Karácsonykor, ajándéknak szánva előtérébe kerül a szépiro-
dalom. Aktuális újdonság: Mészöly Miklós és Polcz Alaine leve-
lezése A bilincs a szabadság legyen címmel. Grecsó Krisztián: 
Harminc év napsütés és Fábián Janka Emma-triológia kötete.

KÖNYVAJÁNDÉK GYERMEKEKNEK
A könyvkínálat az egészen pici kortól, a gyermek- és kamasz-
koron át, a felnőtté válásig nagyon sokszínű. Az olvasni még 
nem tudó gyermeknek nem csak a könyvet ajándékozzuk, 
hanem a felolvasásával töltött közös időt is. Reneszánszukat élik 
a szülők, nagyszülők korában is kiadott mesekönyvek, pl. Marék 
Veronika Boribon sorozata. Évek óta tarol Bartos Erika Bogyó és 
Babóca története. Ma már egyre több impulzus kell a piciknek is, 
a könyvekbe is kell valami plusz: ilyenek a háromdimenziós és az 
interaktív könyvek. Most jelent meg, már csak ceglédi vonatkozá-
sában is ajánlom: Farkasházi Réka és a Tintanyúl - Boldizsár Ildikó: 
Igazi karácsony CD-vel. A nagyobbakat könnyen magával ragadja 
az informatikai világ. Próbálják a szülők a „kütyüs” időt rövidí-
teni. Ebben a könyvkiadók is segítségre vannak, készülnek olyan 
könyvek mint pl. a Minecraft játékok kézikönyvei, vagy maga a 
játék történetére íródott regény. Ezeket a 8-10 éves fiúk nagyon 
szeretik. A lányok esetében pedig megtalálták a kortárs írók azt 
a hangot, amivel rá tudják őket venni az olvasásra,  pl. Pásztohy 
Panka, Leiner Laura. A Harry Potter újra nagyon keresett, mind 

a hét kötet megjelent idén egy olcsóbb 
kivitelben is. A vörös pöttyös sorozat a 
nagylányok körében népszerű, hisz van 
benne szerelem, erotika, krimi, akció és  
minden ami kell.

A gyereket vissza kell fogni a kijelző 
elől, és ennek lehet eszköze egy izgalmas 
könyv. Érdemes az ünnep előtt közösen 
nézelődni a könyvesboltban. Titkon 
figyelni, mit vesz le a polcról, melyik az 
amelyik érdekli. A piciknél a könyvekhez 
való kedvet nagyban még a szülő alakítja. 
A sok meseolvasással töltött óra majdan 
könyvszerető embert nevel.

Virág Henrietta

KÖNYVAJÁNDÉK
- személyes élmény a fa alatt

Megérezni a frissen nyomott könyv illatát. Belelapozni, majd hagyni, hogy magával 
ragadjon, hogy tanítson, hogy kikapcsoljon, hogy felfedezzünk általa új vidékeket, átél-
hessünk különböző élethelyzeteket, hogy kis időre kilépve valós életünkből belebúj-
hassunk máséba, és általa gazdagodva léphessünk vissza a sajátunkba. Az ünnepek 
közeledtével Körösztös Anikóval, a Hanga Könyváruház vezetőjével beszélgettünk.

HANGA ÜNNEPI AJÁNLÓ
Gyerekeknek:
-  Farkasházi Réka és a 
  Tintanyúl-Boldizsár Ildikó: Igazi karácsony/CD-vel
- Bartos Erika : Bogyó és Babóca ajándéka
- Erwin Moser: Csodálatos jóéjt mesék
- E.T.A. Hoffmann: Diótörő
- Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
- Balázsy Panna: Csúcsszuper
- Dániel András :Kuflik a hóban
-  J.K.Rowling : Harry potter Illusztrált kiadásban
Felnőtteknek:
-  Mészöly Miklós Polcz Alaine: 
  A bilincs,a szabadság legyen
- Náray Tamás: Zarah
- Jakupcsek Gabriella: És te hogy vagy?
- Jamie Oliver: Karácsonyi receptek
- Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés
- Bödőcs Tibor:Addig se iszik
- Volt egyszer egy ifipark
- Jo Nesbo: Szomjúság
- Ken Follett:Tűzoszlop
- Hálanapló

Ünnepi nyitva tartás:

Hétfőtől-Péntekig:  
9-18 óráig
Szombaton: 8-12 óráig

•  December 10.  
Bronzvasárnap 9-12-ig

•  December 17.  
Ezüstvasárnap 9-12-ig

•  December 24.  
Aranyvasárnap 9-12-ig

Hanga Könyváruház
Cegléd, Kossuth tér 9.

"

"

"

"

"
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Zsuzsi 12 évesen ismerte meg Zsoltit, amikor is egymás szomszédjai 
lettek. Néhány év után szerelemmé változott a barátságuk, és azóta is - 
majd 24 éve - jóban, rosszban együtt vannak. A cipőipari technikus férj, 
akit a ceglédi piac cipőjavító vállalkozásából ismerünk és a pedagógus 
feleség házasságának gyümölcse négy gyermek: Dávid (13), Zsanna (9), 
Barnabás (7) és Lilike, aki hamarosan betölti az első életévét.

• Mindig is nagycsaládot terveztetek? Volt előttetek erre minta, tapasztalat?
Igen, volt tapasztalatunk, hiszen férjem családjában hét gyermek 
született, s  mivel tizenéves korunkban egymás szomszédságában 
laktunk, gyakran és szívesen átmentem Zsoltiékhoz babázni és testvé-
reivel játszani. Később sokat beszélgettünk az életről, jövőről, mindarról, 
ami fiatalokként érdekelt bennünket. Szimpatikus volt, ahogy Zsolti bánt 
a kisebb gyerekekkel, ahogy hozzáállt a családhoz. Nem volt kérdés, hogy 
ebből házasság lesz. Később már tudtuk, hogy három gyermeket legalább 
szeretnénk. Hogy lesz-e ennél több, azt Istenre bíztuk. Minden gyerme-
künk császármetszéssel született, a harmadik után döntő volt az orvosi 
szó is, hogy hogyan lehet tovább.

•  A gyermekeitek számát Istenre bíztátok. Fontos számotokra a vallás. 
Mindig is így volt?

Zsolt keresztény családban nőtt fel, engem ő hívott el egykor egy ifjúsági 
alkalomra. Nagyon jól éreztem magam a közösségben, néhány év múlva 
megismertem az Urat. Azóta együtt járunk a gyülekezetbe, Zsolti presbiter, 
én a gyermekek között szolgálok. Néhány évvel ezelőtt a hitoktatói főiskolát 
is elvégeztem, melynek a gyülekezetben tudom hasznát venni. A közösségi 
életünkhöz tartozik, hogy havonta egy alkalommal, itt az otthonunkban 
bibliaórát tartunk a mi korosztályunknak. Ilyenkor általában a testvérek a 
gyermekeiket is hozzák, akik együtt játszanak a ház felső szintjén, míg mi 
a nappaliban beszélgetünk az élet dolgairól, s próbáljuk azokat Isten szem-
szögéből megvilágítani, a kérdéseinkre közösen választ találni.

• Ketten viszitek a nagycsaládot, vagy van segítségetek?
Fő támaszunk az iskola mellett lakó 90 éves nagymamám, aki hála 
Istennek még jó egészségnek örvend. Édesapám is sokat segít. Meg kell 
még említenem Zsolti két legfiatalabb húgát, Emesét és Mártikát, akikkel 
sokáig kertszomszédságban laktunk. Szívesen emlékezem vissza azokra 

Dávid

Barnabás 

Zsanna

Zsuzsa
Zsolt

Lilike

Életükben sok csoda követte egymást, amit Istennek 
köszönnek. Korántsem magukra büszkék, úgy látják, 
mindez az Úr kegyelme és szeretete feléjük – beszélgetés 
Petróné Elek Zsuzsával a nagycsalád varázsáról.
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az időkre, amikor három nagyobb gyermekünk még egészen kicsi volt. 
Gyakran siettek segítségemre, ha szükség volt rá. Főként Emese még ma is 
gyakori vendég nálunk. Persze a többi testvérrel, az én húgommal is közeli 
a kapcsolat, mindig számíthatunk egymásra. Nagy öröm számunkra, hogy 
már 8 unokatestvér van a gyermekeink között.

• Hogyan tudjátok a család mindennapjait összehangolni?
Reggelente Zsolti viszi a gyermekeket iskolába, délután általában én 
megyek értük. Azt vallom, hogy lehetőleg töltsenek minél több időt itthon, a 
családi fészekben. A hétköznapokon a legkorábbi időpontban hazahozom 
őket az iskolából, majd velük foglalkozom, együtt tanulunk. Így talán több 
idő marad arra, hogy kikapcsolódjanak és beszélgessünk egymással. Több 
minőségi időt tölthetünk együtt, amit úgy látom a mai rohanó világban 
sajnos nagyon nehéz megvalósítani a szülőknek. Tavasszal költözhettünk 
Isten kegyelméből kertes házba, amelyre már - ahogy egyre több gyerme-
künk született - nagy szükségünk volt. Házunk a város szélén található, így 
nagyobb szervezést igényelnek azóta hétköznapjaink. Dávid már egyedül 
meg tudja az utat kerékpárral oldani, a kisebbeket még szállítanunk kell a 
késő délutáni edzésekre és a zeneiskolába is. 

•  Előnyt jelent szerinted az a gyermekeid nevelésében, hogy pedagógus vagy?
Mindig is pedagógus pályára készültem, már gyermekkorban folyton 
tanárosat játszottam, és így megőriztem azt is, hogy engem hogyan taní-
tottak. Talán nagyobb a rálátásom az iskolarendszerre, így ez is segít 
abban, hogy útmutatást adjak gyermekeimnek a tanulásban.

• Mennyire jut Nektek a férjeddel kettesben tölteni idő?
Mindig ügyeltünk arra, hogy egy évben egyszer-kétszer együtt töltsünk 
egy hétvégét. Ilyenkor a családban „szétosztottuk” a gyermekeinket. Azért 
a múlt idő, mert most a pici születésével szünetelt ez, de jövőre már újra 

beiktathatunk egy utazást. A hétköznapokban sógornőm, édesapám segít 
egy-egy estét szabaddá tenni számunkra. Akkor tudunk beszélgetni, mert 
egyébként a gyermekek mellett jó értelemben mindig zaj van.

• Tanítja a gyermekeket türelemre a nagycsalád?
Alkalmazkodásra, osztozkodásra mindenképp. Nem könnyű számukra az, 
hogy a szülők szeretetén osztozniuk kell. De úgy gondolom, hogy azt az 
időt, ami nekünk nem jut rájuk, azt ők egymásnak pótolják. Ahogy látják 
az újszülött érkezését, gondozását, tanulják a törődést. Megtanulnak együtt 
örülni, baj esetén együtt támogatni.

•  Ünnepek előtt állunk, az egész lapszámunk ennek tükrében készült. Ti 
hogyan várjátok a karácsonyt?

Szűk családban fontos esemény a mézeskalácssütés. Amikor 8 évvel ezelőtt 
Barnival várandós voltam, nehézséget okozott már nekem a tésztanyújtás, 
így egy baráti pár, Laci és Erika jött segíteni. Azóta ez hagyománnyá vált, 
és évről évre velük együtt készítjük a fűszeres süteményt. Nagycsalá-
dunkban, a gyülekezetünkben is fontos a készülődés. Advent első vasár-
napján mindig eljön egy nagyon szép délután, amikor a három református 
egyház együtt ünnepel: szép zenés műsor, igehirdetés és szeretetvendégség 
keretében. Erre mindig elmegyünk a gyerekeinkkel. Fontosnak tartjuk 
azt is, hogy amit mi Istentől kaptunk, abból átadjunk másoknak. Ezért 
minden évben meghívjuk gyermekeink barátait otthonunkba, egy kará-
csonyi örömhírklubba. Ilyenkor gyermeknyelven elmondjuk a karácsony 
történetét, kézműveskedünk, játszunk. Majd itthon, karácsonykor gyer-
mekeinkkel közösen díszítjük fel a fát. A fa alá kerülő ajándékok mellett 
figyelmüket próbáljuk az Isten adta ajándékra fordítani, a karácsony valódi 
üzenetére fókuszálni, arról beszélgetni. Hiszen ő vezette a mi életünket is 
lépésről lépésre, és ez nagyon sokat jelent nekünk.

Virág Henrietta

Amit kívánunk minden olvasónak:    Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.  (Júdás 2)

A karácsony üzenete:    Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.  (Titusz 2,11)
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 A gyermekzsúrok hozzávalói Aquarell módra:
• MóKaland játszóház korlátlan használata  
 szakképzett gyermekfelügyelettel
• Bohóc vagy bűvész műsor, arcfestés, vízi vetélkedő, jelmezes buli
• Tini disco
• Amíg a gyerekek játszanak, a szülők együtt kávéznak
• Ünnepelt köszöntése igény szerinti, saját cukrászatunk által készítetttortával
• Meglepetés ajándék
• Igényes környezet 
 és még sok minden más…
 Részletek: info@aquarellhotel.hu

LEGYEN 
EMLÉKEZETES
 A SZÜLINAP!

Szülőként mindent szeretnénk megadni a 
gyerekünknek, ebbe beletartozik az emléke-

zetes szülinap is, ami viszont nem kis feladat. 
Gondoskodni kell az ételről, italról, majd a 
mosogatásról és a romok eltüntetéséről. És 

még ki sem találtuk, hogy milyen játékokkal 
foglaljuk le a gyerekeket. Ezért érdemes profikra 

bízni a dolgot az arra kitalált helyszínen.

Ha egy rendezvényhelyszínen van megtartva a zsúr akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy az otthonunk egyben marad. A szülinapos és 
a meghívott csipet-csapat egy olyan élményt kaphat, amit az otthoni 
körülmények között nem lehet megoldani. A játszóházas szülinapi 
zsúrokon a gyerekek felügyelet alatt vannak, biztonságban, ami nagy 
segítség a szülinapos szüleinek.

Egy otthoni buli alkalmával nagy felelősség hárul a házigazdákra, 
hiszen 10-15 gyerekre egyszerre figyelni nem kis feladat. Félreér-
tések vagy nem odafigyelés miatt a meghívottak szüleivel könnyű 
konfliktusba keveredni. Egy lakóház befogadási képessége igencsak 
korlátozott, ezért elképzelhető, hogy néhány gyereket ki kell húzni a 
meghívottak listájáról, ami ugyancsak konfliktushoz vezethet szülők 
és gyermekek között is. A sok gyermek sok igényt jelent. Ha van egy 
ételallergiás vagy válogatós gyerek, akkor rengeteg tabu étel felme-
rülhet. Ennyiféle étellel viszont nehéz készülni. Illetve nem egyszerű 
mindig figyelni az ételallergiás lurkót, hogy éppen mit majszol.

Egy szülinapos rendezvényházban ezekkel a problémákkal nem 
kell foglalkozni, hiszen a szervezők mindent megoldanak. Igény 
szerint készülnek az étellel, nasival, itallal. Szakképzett felügyelők 
vigyáznak a gyerekekre. A különböző játékokat ők animálják. Folya-
matosan mozgásban tartják a kis csapatot, hogy ne legyen unalmas a 
zsúr. A játszóházakban olyan játékokkal tudják lefoglalni magukat a 
gyerekek, amelyek otthon nem találhatóak meg. 

A tortás köszöntést sok helyen zenével, énekkel is feledhetetlenné 
teszik. A szülőnek így nem kell sütni-főzni, bevásárolni, mosogatni 
idegeskedni. A gyerekek jól érzik magukat, a felnőttek közben 
pihenhetnek, beszélgethetnek, kávézhatnak. A buli után - a takarítás 
helyett - pedig csak az élmények megbeszélése, a közös öröm marad. 
Ha van rá lehetőség, érdemes a gyereket megajándékozni egy ilyen 
egyedi élménnyel, hiszen ahogy a dalban is szól: 
„Ez a nap más, mint a többi...”

Vágsélei Csilla Sára
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JÁTÉKOK 
A FA ALATT

Az rendben van, hogy a választék nagy, az is, 
hogy a legtöbb gyermek egy játékboltban pilla-
natok alatt tud találni magának valót. Főleg, ha 
úgy tornyosulnak a földtől a plafonig az érdeke-
sebbnél érdekesebb tárgyak, mint a Niában. Mi 
legyen a támpont, hogy a kiválasztott ajándék 
ne csak egy porfogó legyen majd a játékpolcon, 
hanem napról napra elővegye a gyermek, és 
játsszon vele, ezáltal fejlődjön általa?

Az egyéni fejlesztő játékok nagyon keresettek 
most - mondja Szilvi. Négyéves kortól a felnőt-
tekig tart a kínálat. A kisebbeknek a játék megta-
nításához kell a szülő, ami lehet majd a szenteste 
vagy a karácsony napjainak programja. Azután 
már egyedül játszik vele, logikája és gondolko-
dása fejlődik általa. (SmartGames, ThinkFun stb.)

Az idei ünnepre a felnőtteknek szánt társas-
játékokból bővült a kínálat, mind a stratégiai, 
a logikai, de a vicces szórakoztatók piacán is. 

Egy jól megválasztott társasjáték a fa alatt, a 
család számára az ünnepek meghatározó prog-
ramjává is alakulhat. A Niában tapasztaltak 
szerint a huszonéves korosztályban, a világhá-
lótól kicsit elszakadva, elindult a társasok iránt 
újra érdeklődő folyamat. Ezt erősíti az is, hogy 
Cegléden az elmúlt időszakban két társasjáték 
klub indult, ahol elsősorban ez a korosztály 
képviselteti magát. 

A gyerekekre visszatérve, a családokban ez örök 
dilema: szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól több 
kisebb ajándékot, vagy fogjon össze a család, és 
egy nagyobb (egyénileg talán elérhetetlen) értékű 
játékot kapjon a gyermek. Szilvi véleménye egyér-
telmű: „Több kisebbet. Szerintem a gyermek is 
jobban örül. A játékra így többféle variáció van,  
ezáltal többféle képpen fejlődik. Ha megvesz a 
család egy nagy építőkészletet, egyszer-kétszer 
kirakja a csemete, és lehet vége is, nem játszik 
vele tovább. A több kisebb mellett azt javaslom, 

eltérő típusúak is legyenek azok. Többféle inger 
éri majd a gyermeket, más területek fejlődnek 
általuk. Lehet gondolkodtató, stratégiai, vicces, 
vidám, építő, szerepjáték, sokféle.”

Ha tanácstalan valaki, látogasson el személyesen 
üzletükbe, általában tudnak segíteni a megfelelő 
játék kiválasztásában. „Telefonon is hívnak 
bennünket, de ilyen módon segíteni már csak 
az idő hiányában is nehézkes. Néhány kérdést 
felteszünk, melyre ha megvan a válasz a kíná-
latunkban található fejlesztő, logikai gondolko-
dást segítő vagy társasjátékokból (ettől az évtől 
a Piatniknak hivatalos forgalmazói vagyunk), a 
tv reklámokból ismert tárgyakból (melynek 95% 
itt is van üzletünkben), a Playmobil széles skálá-
járól, a Crayola kreatív kínálatából és még sorol-
hatnám  hosszan a sort, hogy miből, biztosan 
tudunk választani.” - mondja Szilvi, majd el is 
siet, egy tanácstalan vásárlónak segíteni. 

Virág Henrietta

A karácsonyi ajándékozásra készülve szinte minden szülő megnézi az 
aktuális játékkínálatot, mely felfoghatatlan választékkal bír. Hogyan 
döntsünk, hogy ne vigyen el bennünket esetleg rossz irányba a bőség 
zavara? - Az ajándékválasztás összetettségéről a játékokkal teli polcok 
előtt állva Veres Szilviával, a Nia játékbolt tulajdonosával beszélgettünk.
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Szalai Anett: Színesen és élve-
zetesen tanít. Türelmesen 
foglalkozik azokkal, akiknek 
több segítségre és figyelemre 
van szükségük ahhoz, hogy 
tudják a lépést tartani, de jó 
érzékkel ismeri fel a gyere-
kekben a tehetség ígéretét, és 
fáradtságot nem kímélve segíti 
őket, hogy szárnyalhassanak. 
Fontos számára, hogy egymás 
tiszteletére, elfogadására tanítsa 
a gyerekeket, jólelkű, figyelmes 
közösségi emberekké nevelje 
őket. Soha nincs nála zárt ajtó, 
akár tanítás után sem. 

Hajas Istvánné Eszti néni: 
Minden gyermek úgy érezheti 
magát az ő osztályában, mintha 
csak érte dolgozna a tanító néni, 
mert rajongva szeret minden 
rábízott diákot. Tudását, peda-
gógiai módszertárát folyamatosan bővíti. Drámapedagógiából az elmúlt 
tanév végén szakvizsgát tett, így még színesebb élményekkel, tevékenysé-
gekkel tudja támogatni a gyerekek fejlődését.

Monori Ildikó: Céltudatos munkájával, szerény magatartásával kivívta 
kollégái és a szülők elismerését, és a gyerekek rajongását. Munkáját elköte-
lezetten végzi. Biztonságot ad a nebulók számára következetessége. Érzik, 
tudják, látják, hogy igazságos. Világosan húzza meg a határokat, érthető és 
elfogadható módon állapítja meg a közösség szabályait, így mindenkinek 
megvan a lehetősége csoportjában a kibontakozásra. 

Podráczkyné Kiss Edit: Fáradhatatlanul készíti a szebbnél szebb eszkö-
zöket, képeket, tanulást segítő remekműveket azért, hogy a diákok 
számára a lehető legtöbb irányból megtámogassa a tanulást, az 
ismeretek elmélyítését. Miközben a gyerekek rácsodálkoznak a színes 

varázslatra, vagy kézbe veszik a tetszetős munkadarabokat, már rögzül 
is bennük az ismeret, a tudás.

Törökné Veres Mária: Szakmailag és módszertanilag egyaránt magas szín-
vonalon végzi munkáját. A vele töltött idő a gyerekek számára egy izgalmas 
kiránduláshoz hasonlít a mesék birodalmában, ahol együtt tanulják meg 
legyőzni a nehézségeket, kiállni a próbákat, megszerezni a kincseket, 
megbecsülni a társakat, formálni a jellemüket. Mindeközben olyan hősökké 
válnak, akik fölkészültek minden további akadállyal bátran szembe nézni. 

A képen balról jobbra ebben a sorrendben láthatjuk őket. A tanító nénikkel már 
most megismerkedhetnek a gyerekek, mert minden kedden délután öt órától 
Suliváró foglalkozást tartanak az érdeklődő nagycsoportosoknak iskolánk B 
épületében, az Iskola utcában. Nagy szeretettel várjuk a gyermekeket!

Az iskola vezetősége

TANÍTÓ NÉNIK, 
akik a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 
szeptemberben induló első osztályaiba várják a diákokat
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A Ceglédi Kormányablakban az alábbi családtámogatási ellátások tekin-
tetében nyújtanak tájékoztatást, nyomtatványokat biztosítunk az ügyfelek 
számára, illetve a kérelmeket továbbítjuk az illetékes hatóságok felé:

Az első ilyen támogatás az anyasági támogatás: ez egy újszülött gyermek 
megszületése után járó egyszeri ellátás. Összege a születés időpontjában 
érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 225%-a, 
ikergyermekek esetén 300%-a. 

A következő a családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás), ez egy 
rendszeresen járó havi ellátás: a tankötelezettség végéig automatikusan járó 
ellátási forma 16 éves kor után csak akkor, ha a gyermek továbbra is tanul.

A gyermekgondozást segítő ellátás, ismertebb nevén GYES havi rend-
szerességgel járó ellátás: úgynevezett „alanyi jogon” járó ellátás – nem 
szükséges hozzá igazolt munkaviszony, egyéb jogviszony - a gyermek 
születésétől a gyermek 3. életévének a betöltéséig jár, ikergyermekeknél a 
gyermekek tankötelessé válása évének a végéig járó ellátás, tehát ők tovább 
jogosultak rá. Havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegével, ami 2017-ben 28.500 Ft, ikrek esetén az ikrek 
számával egyenlő mértékben (pl. kétszer, háromszor stb. bruttó 28.500 Ft)

A következő a sorban a gyermeknevelési támogatás más néven a GYET. 
Ez szintén havi rendszerességgel járó ellátás: három vagy több kiskorú 
gyermek esetén jár, havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegével, ami 2017-ben 28.500 Ft. A támogatás a legkisebb 
gyermek 3. életévének betöltésétől kezdődően legfeljebb a gyermek 8. élet-
évének betöltéséig jár. Ez az ellátási forma sem kapcsolódik munkavi-
szonyhoz, ez is alanyi jogon járó ellátási forma.

A csecsemőgondozási díj rövidítve a CSED a terhességi-gyermekágyi 
segély elnevezése 2015. január 1-jétől módosult. A csecsemőgondozási díj 

a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgálja. 
Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadság 
időtartamára jár. (168 napig ) Ezzel az ellátási formával kapcsolatban a 
kormányablak felvilágosítást nyújt, tekintettel arra, hogy a kérelmet elekt-
ronikus formában nyújtja be a munkáltató az illetékes szerv felé.

A gyermekgondozási díj, vagyis a GYED nem szociális juttatás, biztosí-
tási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott 
hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás, amely nem 
azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással 
A gyermek 2 éves koráig járó ellátás, ikergyermekek esetében a gyermekek 
3. életévének a betöltéséig. Ennél az ellátási formánál a Kormányablak felvi-
lágosítást nyújt, tekintettel arra, hogy a kérelmet elektronikus formában 
nyújtja be a munkáltató az illetékes szerv felé.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (ismertebb nevén a CSOK), 
igényléséhez szükséges igazolást itt tudunk kapni. A pénzintézetek 
által kért igazolás iránti kérelem - arról, hogy a kérelmező lakásépí-
tési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel rendelkeznek-e? 
Az igazolás továbbítása az illetékes hatóság felé a Kormányablakban 
szintén kérhető.

Amellett, hogy gyors és hatákony ügyintézésre számíthatunk a Kormány-
ablakokban érdemes kiemelni, hogy több helyen a várakozás ideje alatt 
a gyermekek játszósarokban játszhatnak, illetve számos hivatalban a 
kismamák és csecsemők érdekében pelenkázó és etető szoba is kialakí-
tásra került. Ezzel szeretnék mind az anyukák, mind a gyerekek várako-
zási idejét megkönnyíteni. Jó példa erre a ceglédi Kormányablak is, ahol 
szintén megtalálhatóak a felsorolt eszközök és helyiségek.

Török Petra
Szakmai anyag: Dr. Wetzelné dr. Terbe-Szabó Csilla

KORMÁNYABLAK - a családbarát ügyintézési helyszín

Mindannyian vártunk már hosszabb időt egy ügy elintézésére, ezt az időt felnőttként sem mindig 
egyszerű kivárni, kisgyerekkel pedig szinte kihívás. A Kormányablakok gyors ügyintézéssel, hosszú 
nyitva tartással várják ügyfeleiket, és ami a legfontosabb: egy helyen tudunk minden családtámo-
gatási ügyet elintézni. Dr. Wetzelné dr. Terbe-Szabó Csilla a Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezetője 
segített pontosítani a fogalmakat és az ügyintézési lehetőségeket.

Családinfó Magazin | 2017. december     13.



LOVAGOLJ A FÜLE TANYÁN
A lovaglás nemcsak sport, de egyfajta terápia is 
egyben. Aki még nem próbálta, nem is sejti, hogy a 
ló és lovasa közti összhang mennyire megnyugtató és 
micsoda energiákat szabadít fel. 

A lovaglás testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásairól megannyi 
helyen olvashatunk, ezért nem is mennék bele most a részletekbe. A 
teljesség igénye nélkül nézzük csak a legfontosabbakat:
 
A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket, erősíti az izmokat, javítja a 
tartást, valamint jó hatással van a keringésre és a légzésre. Növeli az önbi-
zalmat, türelemre és önfegyelemre tanít, nyitottabbá tesz és felejthetetlen 
élményekkel gazdagít.
 
Egy hosszú és fárasztó nap után, jó időben, barátságos, nyugodt 
környezetben, távol a város zajától, a jó levegőn garantált a feltöl-
tődés. És nálunk a rossz idő sem akadály. Hűvösebb, esősebb idősza- 
kokban fedett lovardánk ad helyet a lovas foglalkozásoknak.

Hogy még sosem ültél lovon, az nem akadály. Tanulj lovagolni a Füle 
Tanyán, ahol képzett oktatók segítenek neked megismerkedni és össze-
szokni új legjobb barátoddal. Ha már kacérkodtál a gondolattal, hogy 
kipróbálod a lovaglást, akkor most itt a lehetőség, ne habozz! Tanyánk 
vizsgáztatott, szelíd és barátságos lovain te is kipróbálhatod magad tudás-
szinttől és életkortól függetlenül.

Lovaglási lehetőségeinkről érdeklődj elérhetőségeinken!

ÉLMÉNY A KÓPÉ-KUCKÓBAN!
A játékot nem lehet elég korán elkezdeni. A gyermeknek 
minél több játékot adunk, annál több inger éri. Hogyan 
hozhatunk ebbe egy kis változatosságot a téli időbe, 
amikor kevesebb időt töltünk a szabadban? 

Látogassunk el a Kópé-Kuckó játszóházba, ahol vidám gyermekparadi-
csom vár mindenkire. A 130 m2-es játszóház minőségi időtöltést nyújt a 
gyermekeknek (1-9 éves korig) és szüleiknek egyaránt. Végigmehetnek a 
labirintuson, kipróbálhatják az akadálypályát, lecsúszhatnak a szivárvány-
csúszdán, játszhatnak a különböző fejlesztő játékokkal. Jól jöhet a segít-
ségük akkor is, ha szeretnénk szülinapi zsúrt szervezni, de lakásunk pici, 
vagy nem akarunk a romok eltakarításával foglalkozni. Irányított játékok 
alkalmával nem hagyják, hogy eluralkodjon a káosz, figyelnek, hogy 
mindenki remekül szórakozzon.

A játszóház mellett a Törpe Tanoda Családi Napközibe is várják a 1,5 
évnél idősebb gyerekeket szakképzet pedagógusokkal. Különféle készség 
és képességfejlesztő foglalkozásokkal foglalják le a picurokat, akik heti 
kétszer játékos angol órán vehetnek részt. A téli megfázásos időszakban is 
élvezhetik az óvoda sószobájának jótékony hatását. Mindig friss zöldség, 
gyümölcs és házi húsok kerülnek a tányérokra.

Érdemes felkeresni őket, hiszen a pár órás gyerekfelügyelettől az egész 
napos gyerekmegőrzésig mindenben partnerek. Biztosak lehetünk benne, 
hogy gyermekeink tartalmas időt töltenek majd el, a játszóház pedig remek 
családi programként is szolgálhat.
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Kedves Gyerekek!
A Mikulásról készült több rajz, viszont a kettő 
nem egyezik. Vajon mi lehet a különbség a 
kettő között? Annyit segítünk, hogy hét darab 
eltérést találsz. Találd meg, és küldd be szer-
kesztőségünkbe, hogy megnyerhesd értékes 
ajándékaink valamelyikét!

Hogy mik ezek az ajándékok?
• Könyvek a Kolibri Kiadó jóvoltából
• Könyv Holden Rose-tól
• Mozijegyek Ceglédre, Nagykőrösre
• Két családi belépő a Katona József Színházba 

Helyes megfejtésed küldd szerkesztőségünk 
közül egyikbe, ha szeretnéd, akár e-mail 
címünkre is eljuttathatod a megoldást:
•  6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.  

E-mail cím: info@keszin.hu
•  2700 Cegléd, Múzeum utca 3.  

E-mail cím: info@dpmsz.hu

Beküldési határidő: 2018. február 6. A szeren-
csés nyertesek nevét a február 12-i Kecskeméti 
és Dél-Pest Megyei Szuperinfó újságokban 
olvashatjátok, illetve megtaláljátok majd a 
Családinfó magazin Facebook oldalán is!

Sok szerencsét kívánunk a játékhoz! 

Találd meg a 7 különbséget!
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ÉKSZERT KARÁCSONYRA
Sokszor, sokunknak problémát okoz, hogy mivel 
lepjük meg az ünnepekkor a családtagjainkat, 
szeretteinket. Az ékszer egy klasszikus, időtálló 
ajándék lehet bárkinek, kortól és nemtől függet-
lenül, melyet ma már a klasszikustól a modernig 
stílusig kínálnak.

Megtalálhatóak közöttük a sima letisztult vonalakat 
követők, a különböző drágakövekkel, briliánssal díszítettek 
is, kinek kinek egyéniségéhez, ízléséhez megfelelően. Kará-
csonyi időszakban gyakori ajándék a gyűrű. Sokan ilyenkorra 
tervezik a lánykéréseket, így az eljegyzési és karikagyűrű is 
jó választás lehet a fa alá. 

A 20 év feletti korosztálytól kezdődően a középkorú-
akig mindenki számára becses ajándék lehet egy gyönyörű 
nyaklánc, karkötő, bokalánc vagy fülbevaló, de jellemzően a  
komolyabb értékűeket a 40 év felettiek részesítik előnyben.
Ne feledkezzünk meg az apróságokról sem, hiszen nem ritka 
az ilyen ajándék a babáknak. A hagyományokhoz illeszkedve 
a keresztszülők szokták vásárolni a fülbevalót a picuroknak, 
aminek átadását akár össze is köthetik a szeretet ünnepével. 

A férfiakat se hagyjuk ki a felsorolásból, sokan szeretnek 
közülük is nyakláncot vagy karkötőt viselni. Ezüst ékszereket 
is választhatunk minden korosztálynak. Kövek sokaságával 
alkalmi vagy napi viseletre is alkalmasak. Már 5000 forinttól 
elérhetőek, így áruk jóval kedvezőbb az arannyal szemben, 
ami 20.000 forint környékétől indul.

Mielőtt kiválasztjuk ajándékunkat, gondoljuk át szerettünk 
személyes ízlését. Ha távolabbi rokonnak szánjuk, akkor 
vegyük figyelembe az illető életkorát, testalkatát, hajviseletét, 
munkahelyi körülményeit. Fontos tényező lehet, hogy van-e 
kisgyermeke, mivel ilyenkor nem érdemes hosszan lógó fülbe-
valót, nyakláncot választani, mert azokat könnyen eltépheti a 
kisbaba. Jó tudni, hogy az arany nem okoz fémallergiát sem. 
Keresse a szebbnél szebb ékszereket a Brill Ékszerüzletben, 
ahol több évtizedes tapasztalat, kedves kiszolgálás és széles 
választék várja Önöket!

Farkasné Vörös Melinda és Török Petra

ADD EL A BOLHÁN!
Egy kellően alapos selejtezést követően, 

mindenkinél akadnak olyan dolgok, 
amik még használhatóak lennének, 
de mégis mellőzve vannak.

Kinőtte a gyerek, megvettük, de 
mégsem tetszik, ajándékba kaptuk vagy 
csak valahogy hozzánk került. Az ember 

sajnálja kidobni őket, azonban a felhalmozó-
dott kacatok értékesítése nem egyszerű feladat. 

Ezen problémát megoldandóan jött létre a Ceglédi 
Önkiszolgáló Bolhapiac.

Mindenkinek lehetőséget biztosítanak polcok, 
vállfák, elárusítóhelyek bérlésével, hogy feles-

legessé vált portékájukat eladásra kínálják. Nem 
számítanak fel jutalékot, bizományosi díjat. Magunk hatá-
rozhatjuk meg a termék árát, melyet 100%-ban meg is 
kapunk, ha az áru elkelt. Az egyetlen költség a bérleti díj.

A boltba nemcsak akkor érdemes ellátogatni, ha felesle-
gessé vált cuccainkat szeretnénk értékesíteni, hanem akkor 
is, ha valamire szükségünk van. Megtalálhatóak kínála-
tukban új kézműves termékek, festmények, ékszerek is, 
akárcsak a régi könyvek, ruhák, lakberendezési tárgyak, 
játékok, gyakorlatilag szinte minden.

A bolhapiacozás nem csak a vásárlásról szól. A keresés-kutatás 
öröme, a zsákmányok felfedezése mind-mind hozzájárul 
ahhoz, hogy kiszakadjunk a bolto k katonás rendben elhelye-
zett termékeitől, az eladók „udvariasságától” függő kiszolgá-
lásától. Itt a magunk urai lehetünk. Nyugodtan turkálhatunk, 
nézelődhetünk, nosztalgiázhatunk egy-egy retró tárgy láttán. 
Nincs is annál nagyobb öröm, mint mikor egy megkopott 
kacat új fényében tündökölhet, valaki kincsévé válhat.

Érdemes tehát vevőként is betérni hozzájuk, hiszen a legki-
sebbektől a legnagyobbakig mindenkinek kínálnak izgalmas, 
felfedezésre váró tárgyakat.

Farkasné Vörös Melinda
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ÍZELÍTŐ AZ EYVA HÁZ PORGRAMJAIBÓL:
DECEMBER 1. 8. 15. 22. - 19.30-20.30 • Mark Dervish GONG hangfürdő

DECEMBER 1. • Mészáros Edina asztrológiai egyéni elemzés 

DECEMBER 1. • Arkane Energetics tisztító meditáció - Pájer Gyöngyivel

DECEMBER 2. KISMAMA HÉTVÉGE
• Meditáció a békés születésért - dr. Kovács Fatime
• Papás szülés shiatsuval - Vargáné Nóri
• Kismama  jóga -  Rimóczi Klári
• Kismama relax - Lajos Renáta
• Maminbaba várandósoknak 30 perc - Sziszi

DECEMBER 3. • A szeretet, a befogadás, harmónia meditáció telihold 
energiájával theta healinggel- Gyulai Éva 

DECEMBER 8. • Meditáció az apa/férfi mintákért - Dr. Kovács Fatime

DECEMBER 9. • Családi jóga - Lajos Renáta

DECEMBER 11. 14. 18. 21. JANUÁR 4. 8. • Intim női torna - Csorba Zsuzsi 

DECEMBER 12. • Szeretet és béke meditáció - Pálinkás Marcsi

DECEMBER 13. • Luca napi est  - Dr. Kovács Fatime

DECEMBER 14. • Szexi szülés - Séllei Györgyi szexuálterapeuta

DECEMBER 15. • Arkane Energetics Belső templom meditáció - Pájer Gyöngyivel 

DECEMBER 16. • Kreatív alkotókör - karácsonyfadísz, családfa - Márki Nóra Jázmin 

DECEMBER 16. FELEJÁNLÁS NAP „EGYÜTT A CSALÁDOKÉRT” EGYESÜLETNEK
• Maminbaba  - Sziszi
• 108 napüdvözlet felajánlás  - Berényi Zsuzsi
• „Könnyed ünnepek” - Horváth Éva Access
• Nálatok ki viseli a nadrágot? Előadás, workshop, meditáció - Dr. Kovács Fatime
• Mark GONG hangfürdő
• Molnár Kata Flow jóga óra

DECEMBER 18. • Újhold meditáció theta healinggel - Gyulai Éva

DECEMBER 29. • Ünnepek utáni terhek elengedélye meditáció - Gyulai Éva

DECEMBER 31. • Jóga Szilveszter 

Web: www.eyva.hu, www.facebook.com/eyvahaz, Információ: 06-30/743-8446

A ház tárt kapukkal várja azokat, akik nyitott elmével és lélekkel 
szemlélik a világot és önmagukat, illetve azokat is, akik még csak 
most tanulják ezeket vagy szeretnék egyensúlyba hozni életüket. A 
gyógyulás és a lelki fejlődés elősegítése az, amit célul tűzött ki Béres 
Éva a Ház megálmodója. Éva 15 éve foglalkozik saját szellemi fejlő-
désével, így tudja, hogy sok felismeréssel jár az egyensúlyhoz vezető 
út, amihez neki sokszor Pestre kellett utazni előadásokra. Ezeket az 
inspiráló előadásokat, workshopokat a kecskemétiek már itthon az 
Eyva Házban hallgathatják meg. 

A jógatörténeti előadásoktól kezdve a családállításon, indiai tánc-
bemutatón át a mandala festő vagy gyöngyfűző foglalkozásokig 
mindent kipróbálhatnak az érdeklődők. A Ház az egész családnak 
szól. A gyerekek angolul jógázhatnak vagy a varázsdal órákon kibe-
szélhetik, kirajzolhatják magukból a negatív élményeket, így feldol-
gozva azokat. A családi jóga a család minden tagjának, anyukának, 
apukának, hat éven felüli gyereknek, nagymamának is szól. Olyan 
mesébe ágyazott jógafoglalkozások ezek, amelyek játékosan fejlesztik 
a kicsiket és a felnőtteket is. Mindezt úgy, hogy odafigyelnek és 
támogatják egymást a tagok. A kismama jóga és a baba-mama jóga, 
pedig segíthet az anya-gyermek kapocs még szorosabbra fűzésében 
is. A családállításra is van lehetőség a Házban. A családállítás során 

lehetőséget kapunk arra, hogy a másik oldalt, egy másik családtagot 
is megérthessünk. Az anya-lánya és apa-fia előadások sokat segít-
hetnek a kommunikációban. 

A felnőttek különböző jógák közül válogathatnak, de spirituál terapeuta 
segítségével fejlődhetnek, esetleg shiatsu masszázs alatt feltöltőd-
hetnek. A Bars kezelés segítségével csökkenthető a stressz, tisztá-
zódnak a zavarodott gondolatok és mentális, fizikális és energetikai 
blokkok oldhatóak fel. Az örömtánc órákon a szabad, örömmel tánco-
láson van a hangsúly. A jógatánc áramló, testet, lelket, elmét felszaba-
dító organikus táncgyakorlás, amely a jóga alapelveit tartalmazza.

A nehéz élethelyzeteket a Bach-Virágterápia természet erejével 
segíti. A 38 virágesszenciából álló gyógyító rendszer a lelkünk álla-
potában látja a gyógyulás kulcsát. A virágesszenciák kiegyensúlyozó 
hatást gyakorolnak a kibillent érzelmi állapotokra.

Az Eyva Ház folyamatosan bővülő programkínálatát és órarendjét 
mindenki figyelemmel kísérheti az Eyva ház honlapján és hivatalos 
Facebook oldalán.

További információk: www.eyva.hu 
www.facebook.com/eyvahaz

EYVA HÁZ - Testnek, léleknek, szellemnek

Idén szeptemberben 
egy olyan ház nyitotta meg 

kapuit Kecskemét belvárosában, 
amely szolgáltatásai, foglalko-

zásai, előadásai által egyensúlyt 
szeretne hozni az oda látogató 

emberek életébe. 
Mindezek mellett a családra is 
nagy hangsúlyt fektet, hiszen a 
harmonikus, kiegyensúlyozott 

családi környezet nagyban 
meghatározza minden-

napjainkat.
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Itt a tél, ami hajunkat is jobban megviselheti. Mielőtt azonban a dús 
hajkorona ígéretében bízva bárki nekiállna a házi praktikák vagy a különféle 
divatos kapszulák, esetleg gyógynövényes kencék tesztelésének, érdemes 
tájékozódni és szakszerű segítségért bőrgyógyászhoz fordulni. A hajhullás 
hátterében ugyanis számos ok állhat. A pontos diagnózis felállítása olykor 
egyszerű, máskor viszont sok türelmet és kitartást igényelhet az orvos és 
a páciens részéről is. Az azonban mindig hasznos, ha tisztában vagyunk a 
tényekkel és igyekszünk utánajárni a féligazságoknak, téves információknak. 

1. tévhit: „A hajhullás, kopaszodás leginkább a középkorú férfiakat, vagy 
idős embereket érinti.”. 
Ezt a még ma is sokakban élő tévhitet dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász, 
kozmetológus szakorvos azonnal igyekszik eloszlatni. „A hajhullás sajnos 
fiatal-, sőt gyermekkorban is jelentkezhet, és az úgynevezett férfias jellegű, 
androgén hajhullás sok hölgyet is érint” - mondja. Tapasztalatai szerint a 
hajhullás főként a nőket, illetve a fiatal férfiakat nyugtalanítja, ők fordulnak 
nagyobb eséllyel orvoshoz ezzel a problémával. Hasonlóról számol be dr. 
Szabó András bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos is. A problémával 
hozzá forduló páciensek többsége a húszas, harmincas, negyvenes éveiben 
járó nő. „Ők főleg diffúz - a fejbőr egész területét elszórtan érintő - hajhul-
lással küzdenek, melynek hátterében gyakran valamilyen laborvizsgá-
lattal könnyen kideríthető hiánybetegség - például vérszegénység - áll. De a 
harmincas éveik végén, negyvenes éveik elején járó hölgyeknél is előfordulhat 
hormonális, androgén típusú hajhullás, ami náluk ugyan nem vezet teljes 
kopaszodáshoz, de a fejtetőn erőteljesen megritkulhat a hajzatuk ” - magya-
rázza dr. Szabó András. A fogamzásgátló tabletták elhagyása, a terhesség 
utáni - hónapokig, néha akár egy-két évig jelentkező -, vagy a klimax környéki 
hajvesztés is hormonális okokra vezethető vissza, és sok nőt érint. 

2. tévhit: „Vigyázz, mert ha kihullik a hajad, nem nő helyette új!”
Mindkét bőrgyógyász szakorvos egyetért abban, hogy ez az elképzelés 
nem helytálló. „Egy hajszál életciklusa átlagosan 3-4 év. Utána kihullik, 
de optimális esetben azonnal nő helyette új” - mondja dr. Szabó András. 
És hogy mennyi az elfogadható veszteség, ami még nem okoz látványos 
problémát? Elmondása szerint legfeljebb napi 40-60 szál. „Legtöbbször a 
hirtelen jelentkező, nagyobb mennyiségű hajhullás után hajvisszanövést 
észlelünk. Nagyon ritka a teljes kopaszságot hátrahagyó hajhullás” - számol 
be tapasztalatairól dr. Svajda Bernadett. Szintén csökkenhet az aktív 
hajhagymák száma, ha a hajhullás kisebb mértékű, és inkább csak hajrit-
kulást eredményez (ami gyakran hormonális eredetű probléma). Ekkor a 
hajvonal hátrébb húzódik, a fejtető hajzata megritkul. A szálak csak abban 
az esetben nem nőnek vissza, ha a hajhagymák végleg elpusztulnak. 

3. tévhit: „Ha mosás után nem szárítod meg a hajad, megfázik a 
fejbőröd, és kihullik a hajad!”
Még mindig sokan tartanak attól, hogy a hideg levegő látványos hajritku-

lást okoz. Ennek a félelemnek azonban bőrgyógyász szakorvosok szerint 
nincs alapja. Fejbőrünk nem fog megfázni, a hajunk pedig nem kezd el 
hullani, ha elfelejtjük vagy éppen nincs időnk megszárítani. „Sőt, gyakran 
a túlzott, forró levegővel végzett szárítás vagy a fodrászati beavatkozások, 
a fizikai, kémiai sérülések kapcsán észlelünk hajhullást, esetleg a hajszálak 
károsodását” - említi dr. Svajda Bernadett. Dr. Szabó András is gyakran 
találkozik ezzel a tévhittel. „A hajtüsző alján található a hajszemölcs, illetve 
a mátrix-sejtek, amelyekből a hajszál képződik. Ezek viszont egészen 
mélyen vannak: a test maghőmérsékletén. Annyira nem tud megfázni a 
fejbőrünk, hogy a hideg levegő károsítsa ezeket a sejteket” - magyarázza, 
hozzátéve, hogy az érzékelhető mértékű hajhulláshoz nagyon sokáig 
kellene extrém hidegben tartózkodnunk. 

4. tévhit: „A festéstől, a dauertól/a gyakori samponos mosástól kihullik a haj!” 
Dr. Svajda Bernadett szerint az állításnak van igazságtartalma, de érdemes 
óvatosan kezelni. Elmondása szerint a festés és főként a dauerolás erős 
megterhelést jelent a hajszálaknak, akár károsodáshoz is vezethetnek. 
„Természetesen nem mindegy, hogy milyen anyagokat használnak a keze-
léskor: léteznek kíméletesebb vegyszerek. A nem túl gyakran végzett 
hajfestés nem szokott károkat okozni” - magyarázza. A gyakori mosással 
viszont véleménye szerint érdemes vigyázni, mert károsíthatja a fejbőr 
normál védőrétegét. Mint mondja, heti egy-két hajmosás optimális. 
„Alapesetben a festés nem okoz hajhullást, kivéve ha kontakt allergiás 
dermatitiszt vált ki komolyabb gyulladással, ami már a hajtüszőket is 
érinti” - mondja dr. Szabó András. Hasonlóan vélekedik a gyakori hajmo-
sásról, hangsúlyozva, hogy ahogy a festésnél, vagy egyéb vegyszeres keze-
lésnél, úgy itt sem mindegy, milyen terméket használunk. „A korszerű 
samponok nem okoznak hajhullást. Ilyenek például a linolénsavat tartal-
mazó készítmények, amelyek helyreállítják a fejbőr normál zsírsavvédelmi 
rendszerét, emellett kíméletesen tisztítanak” - teszi hozzá.  

5. tévhit: „A drága maszkok, gyógynövényes hajcseppek, gyógysamponok 
megállítják a hajhullást.”
Csodák nincsenek, kizárólag hajra kenhető szerekkel - még akkor sem, ha 
„természetesnek” mondottak - nem szerezhető vissza az elvesztett hajkorona. 
„Sajnos a hajhullás kezelése nehéz feladat. Kivizsgálás, majd célzott kezelés 
mellett, a beteg együttműködésével jó eredményeket lehet elérni. Samponnal 
vagy pakolással nem valószínű, hogy orvosolható a probléma” - hívja fel a 
figyelmet a szakszerű kezelés fontosságára dr. Svajda Bernadett. Dr. Szabó 
András sem bízik pusztán a gyógynövényes szerek eredményességében. 
Elmondása szerint az egyes samponokban található cink, magnézium, esetleg 
A- vagy E-vitamin valamilyen szinten hasznosulhat, de a gyógynövény kivo-
natoktól önmagukban nem várható csoda. „Semmit sem érnek például az 
androgén típusú hajhullás esetén, ahogy a vashiányból fakadó hajvesztés, 
vagy a fejbőr bakteriális fertőzése sem orvosolható velük” - vázolja. 

6. tévhit: „Ha parabén-, szilikon-, és színezékmentes termékeket használsz, 
nem fog hullani a hajad/ megállítják a hajhullást.”
Még mindig nagyon népszerűek, sőt, egyre nagyobb teret hódítanak a 
„mentes” hajápolási termékek. Bőrgyógyász szakorvosok szerint fontos 
tisztában lenni vele, hogy az említett összetevők elkerülése ugyan előnyös 
lehet, de a hajhullást nem fogja megakadályozni, sem visszafordítani, ha az 
ezeket nem tartalmazó termékeket választjuk. Más jellegű probléma esetén 
viszont csak ilyeneket érdemes használni. „A parabén és a színezékek 
gyakran allergizálnak, kimutatott allergia esetén kerülésük elengedhetetlen, 

GYAKORI TÉVHITEK A HAJHULLÁSRÓL
Okozhat-e durva hajhullást a gyakori mosás? 
Megritkulhat-e hajkoronánk, ha nem szárítjuk 
meg nedves tincseinket? Eredményesek-e a gyógy-
növényes készítmények vagy a „csodapakolások”, 
ha hullik a hajunk? Bőrgyógyász szakorvosok 
válaszolnak a leggyakoribb tévhitekre. 
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Dr. Szabó András és Dr. Svajda Bernadett tippjei

mert súlyos, minden használat után egyre fokozódó allergiás reakciót fognak 
okozni” - hívja fel a figyelmet erre a problémára dr. Svajda Bernadett. 
 
7. tévhit: „A házi praktikákban nem lehet csalódni. Sampon helyett ajánlott 
langyos vízbe konyhasót és pici almaecet tenni, és ezzel átdörzsölni a fejbőrt.”
A sokak által kedvelt és alkalmazott házi praktikák hajhullás esetén sem 
igazán hatásosak. Sőt. „Gyakran keresnek fel páciensek, akik hasonló 
háztartási szerek használata mellett allergiás, irritatív reakcióktól szen-
vednek” - számol be tapasztalatairól dr. Svajda Bernadett, aki a házi kísérle-
tezés helyett korszerű kozmetikumok, szükség esetén pedig gyógyszertári 
készítmények használatát javasolja. „Bőrgyógyászként elég drasztikusnak 
tartom az ilyen jellegű házi praktikákat. Egy sós-ecetes kezelés komolyan 
károsíthatja a fejbőrt védő zsírsavköpenyt. Amennyiben gyulladással járó 
irritációt okoz, az már akár hajhulláshoz is vezethet. Vagyis az ilyen kezelés 
nemhogy nem használ, inkább árt” - hangsúlyozza dr. Szabó András.

8. tévhit: “Ha sokat fésülöd a hajad, kihullik!/Ha sokszor viselsz  
sapkát, elveszted a hajad.” 
Sem a sűrű, göndör loboncukat nehezen kifésülőknek, sem a fejfedők 
kedvelőinek nem kell aggódniuk: bőrgyógyász szakorvosok szerint ebben 
a formában ugyanis egyik állítás sem igaz. A gyakori fésülés - amennyiben 
kíméletesen végzik és nem éri drasztikus mechanikai hatás a hajat - biztos 
nem okoz hullást. Dr. Svajda Bernadett szerint ez a tévhit onnan eredhet, 
hogy az erőteljes hajhullással küzdő páciensek már a fésülködést is kerülik, 
hogy ne észleljék a sokkolóan nagy mennyiségű hajszál elvesztését. „Ez 
azonban nem a fésülés következménye, esetükben a haj sajnos spontán, 
fésülés nélkül is kihullik” - világít rá dr. Svajda. Ehhez dr. Szabó András 
annyit tesz még hozzá, hogy mechanikai irritáció esetén előfordulhat vala-
milyen mértékű hajhullás, például ha valaki állandóan szoros kontyot hord. 
A gyakori sapkaviselésnek a szakorvosok szerint egészen más veszélye 
van: ha nem szellőzik a fejbőr, seborrhoeás elváltozás, ekcéma jelentkezhet, 
de felléphet gombás fertőzés vagy korpásodás is. 

9. tévhit: „A korpa hajhullást okoz.” 
Fontos tudni, hogy a közönséges korpásodás nem jár hajhullással. „Ez tulajdon-
képpen nem is tekinthető betegségnek, egy a fejbőrön normál esetben is előfor-
duló gomba okozza, és általában hajlam kérdése, kinél jelentkezik” - mondja 
dr. Svajda Bernadett. Más a helyzet például az egyéb, szerzett gombás fejbőr 
betegségeknél, mikor a fertőzött foltokban a hajszálak egyszerre hullanak ki. 
„Ilyenkor a gyulladás mélyre terjedésekor előfordulhat maradandó hajvesztés 
is. Gyakran tévesen ezeket az állapotokat is korpásodásnak vélik, főként 
kezdetben” - teszi hozzá dr. Svajda. A zsíros korpa is okozhat problémákat. 
„Amikor a fokozott faggyútermelés miatt a fejbőr és a haj elkezd zsírosodni, a 
fejbőrön levő mikróbák, baktériumok, gombák gyorsan el tudnak szaporodni, 
hámleválást okozva. Ha ezek a hámsejtek összecsapódnak, kialakul a zsíros 
korpa. Nagyfokú gyulladás esetén pedig hajhullás jelentkezhet” - magyarázza 
a folyamatot dr. Szabó András. 

10. tévhit: „A stressz okozza a hajhullást és a kopaszodást.”
Ennek az állításnak van igazságtartalma: a stressz hatását a szakértők 
szerint nem szabad lebecsülni. „Stressz alatt nemcsak a pszichés terhelést 
kell érteni, hanem minden, a szervezet egyensúlyát durván megbontó 
hatást: például egy nagyobb műtét vagy egy hirtelen jött betegség is 
erőteljes hajhullást okozhat” - világít rá az egyik lehetséges, kiváltó okra dr. 
Svajda Bernadett. Dr. Szabó András tapasztalatai szerint a nőknél a hajhul-

lásos esetek körülbelül negyven százalékában a stressz valamilyen szinten 
szerepet játszik. „Sokszor előfordul, hogy a laborvizsgálat, a gócvizsgá-
latok, de még az anamnézis felvétele után sem találjuk meg a panasz okát, 
viszont az illető habitusából kiderül, hogy hajlamos stresszelni. Ilyenkor - ha 
minden vizsgálat negatív -, lehetséges okként a stressz merül fel” - ismerteti 
dr. Szabó. Természetesen itt sem szabad általánosítani, nem mindig a stressz 
áll a háttérben, de nem szabad megfeledkezni róla, mint kiváltó okról. 

11. tévhit: „A hajhullás genetika kérdése, az apa vagy az anya miatt  
kopaszodik valaki.”
„A hajhullás - értem ezalatt a rendszeres, napi 100 szál feletti, hajmo-
sáskor a 200 szál feletti hajveszést -, valamilyen akut esemény kapcsán 
jelentkezik, nem mondhatjuk, hogy ezt kifejezetten a gének kódolják” 
- mondja dr. Svajda Bernadett. Hozzáteszi: az sajnos igaz, hogy az apai 
vagy anyai haj mennyisége és minősége örökletes, ezen nem tudunk 
változtatni. Létezik viszont olyan genetikai vizsgálat, ami kimutatja, hogy 
a férfihormon hatására túlzottan érzékeny hajhagymákkal rendelke-
zünk-e, és genetikailag esélyesek vagyunk-e férfias típusú hajritkulásra. 
„Az androgén típusú hajhullásnál, ami az érintett férfiaknál általában a 
harmincas éveikben elkezdődik, nőknél pedig a változó kör környékén 
jelentkezik, poligénes - több gén okozta - öröklésről beszélhetünk. A 
hatás egyrészt apai, másrészt az anyai nagyapa oldaláról is befolyásolja a 
helyzetet” - árnyalja a képet dr. Szabó András. 

Megjelent a hazipatika.com oldalán
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Egy jól megválasztott szemüveg a téli időben is 
megfelelő védelmet tud nyújtani viselőjének minden 
körülmények között. Léteznek az optikai piacon már 
olyan fejlett szemüveglencse rétegek is, amelyek 
képesek blokkolni nemcsak a szembe érkező fény-
sugarakat, hanem a lencse hátsó felszínéről visszave-
rődő UV sugarak szembe jutását is. Hasznos kiegészítő 
lehet még, egy jól megválasztott fényre sötétedő réteg 
a megfelelő színben. Ne felejtkezzünk meg a napszem-
üveg fontosságáról sem a téli napsütésben. Fontos itt 
is megjegyezni, hogy ne csak a divatot követve válasz-
szunk napszemüveget. 

Figyeljünk arra, hogy ne csak elölről védje a szemünket, 
hanem oldalról is jól takarjon. Így elkerülhetőek az 
oldalt beszűrődő fények kellemetlen hatásai. Érdemes 
odafigyelni a benne lévő lencse tulajdonságaira is. 
Mindenképpen UV 400 szűréssel rendelkező napszem-

üveget válasszunk, de érdemes kicsivel 
többet áldozni rá és máris kezünkben 
tarthatunk egy nemcsak UV szűrővel 
ellátott napszemüveget, hanem olyat, ami 
még polárszűrővel is rendelkezik. Ezek 
az úgynevezett polárszűrős lencsék 
egy plusz dolgot tudnak, kiszűrik a 
vízszintes csillogásokat a káros UV 
sugarak mellett, biztonságossá téve a 
téli napsütéses időszakokat is mindenki 
számára. 

Látogassanak el optikánkba és tájéko-
zódjanak az Önök számára legmegfele-
lőbb dioptriás lencsékről és napszem-
üvegekről.

Pál Zsuzsanna
Optic World

A hideg téli idő beköszöntével sem szabad elfelejtkeznünk 
szemünk védelméről. Ilyenkor a nap alacsonyabban áll és a 
napsugarak beesési szöge még inkább zavaró tényező lehet 
a mindennapokban, autóvezetés közben, nem beszélve a hó 
által visszatükrözött erős, vakító napsugarakról.  

TÉLEN, MEGFELELŐ SZEMÜVEGBEN
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Természetesen akkor sem kell lemondanunk egy gyönyörű kisesté-
lyiről vagy koktélruháról, ha szemüveget viselünk. Sőt, egy jól kiválasz-
tott szemüveg sokat hozzátesz a megjelenésünkhöz, kiemeli a ruha és 
az arcunk különlegességeit. Nézzünk néhány példát, milyen szemüveget 
érdemes választanunk az elegáns esti programokhoz!

Ha nem szeretnénk, hogy szemüvegünk túlságosan domináns legyen, választ-
hatunk keret nélküli darabot, vagy akár egy vékonykeretes, szolid változatot. 

Egy vékony keret egyáltalán nem fogja 
elvonni a figyelmet a ruháról, de 
azért nem árt, ha színben harmo-

nizálnak. Egy ilyen darab 
mellett elfér egy feltűnőbb 
fülbevaló, nyaklánc vagy 
egy bonyolultabb frizura 
is. Ha egy kicsit bátrabbak 
vagyunk, de még mindig 
arra törekszünk, hogy 

kevéssé legyen feltűnő a szemüvegünk, 
akkor válasszunk modern, világos 
színű darabot. Egy ilyen összeállításhoz 
tökéletesen illik akár a vörös rúzs, így 
a tekintet a szájra irányul, ami által a 
szemüveg kevésbé lesz hangsúlyos, 
ugyanakkor szépen egyensúlyba hozza 
az arc színeit, formáit.
 
Egy fekete keret is tud nagyon elegáns 
lenni, de ennek mindenképpen az a 
titka, hogy egyszerű, akár egyszínű 
ruhát válasszunk, és a hajunkat se rendezzük ezúttal bonyolult, túl nagy, 
romantikus kontyba. Egy merész, mégis egyszerű vonalvezetésű ruhához 
például tökéletesen illik a hasonlóan egyszerű szemüvegkeret.

Clemens Optika
Cegléd, Jókai u. 1.

clemensoptika@gmail.com

AZ ALKALOMHOZ ILLŐ 
SZEMÜVEG 

Szemüvegesként olykor nem egyszerű felöltözni az alkalomhoz illően. Néha azt 
érezhetjük, a szemüveg egyfajta korlátozás és nem elég csinos például egy színházi 
előadáshoz, elegáns esti programhoz. Most megmutatjuk, hogy ez távolról sem igaz!

Családinfó Magazin | 2017. december     23.



A színek terén a fehér karácsonyi dekoráció továbbra is hódít. Ezt 
legjobban azok kedvelik, akik a letisztultabb, elegánsabb formákat 
részesítik előnyben, de természetesen ebből is találhatunk bohémebb 
darabokat. Nagy előnye, hogy növeli a teret, és tisztaságérzetet kelt, 
ami különösen illik a karácsonyi hangulathoz. Gyakorlatilag bármivel 
kombinálható, egy fehér-arany, fehér-ezüst terítő, függöny lakásunk 
egyik legszebb díszévé vállhat. 

A fehér mellett mint stílus kötelező elemként megjelenik a vintage. 
Manapság nemcsak a ruhatárunkat színesítik ezek, hanem a lakbe-
rendezésben is teret nyertek. A vintage legfőbb ismertetője, hogy 
régi és régi hatásúnak tűnő dolgokat keverünk újakkal, lehet ilyen 
karácsonykor egy modernül feldíszített fa, klasszikus horgolt, régi, 
kopottas hatású, kézzel készült tárgyakkal kombinálva.

Idén minden mennyiségben megtaláljuk a piros kiegészítőket is, legyen 
az akár asztalterítő, adventi koszorú, vagy karácsonyfadísz. Kellően 
játékos ahhoz, hogy némi színt vigyen ünnepeinkbe. Kiválóan kombi-
nálható az ünnep többi, klasszikus színével: az arannyal, ezüsttel és 
fehérrel is, sőt érdemes ezekre a kombinációkra hangsúlyt fektetni, 
mert az önmagában piros dekor lehet akár túlságosan erőteljes is.

Stílusok terén divatosnak számít most a skandináv is, mely szintén 
egy letisztult formavilágot képvisel, egyszerű, de geometrikus 
formákkal. Gyakran megjelennek a természetes színek, úgy mint 
a klasszikus faszín. A nagyobb bútordarabok általában semlege-
sebb színűek. Karácsonykor is gyakran belefuthatunk ennek az 
irányzatnak az elemeibe, ilyenek például a szőrmehatású takarók, 
valós fotós rénszarvasos párnák (ez idén kimondattan nagy divat). 

Bár kicsit szokatlanabb, de szintén a stlíushoz sorolható a fémből 
hajlított ünnepi dekorációk is.

Újdonságnak számít a szürke, s mellé az úgynevezett balanced sobriety 
(kiegyensúlyozott józanság) stílus. Ez egy nagyon modern és minimalista, 
letisztult formavilágot követő, geometrikus irányzat, melyben a japán 
esztétika is észrevehető. Jellemzőek rá a matt, szögletes felületek. Kiegé-
szítő színei a fekete, fehér, halvány rózsaszín. A karácsonyi díszeknél ez 
egy kissé futurisztikus, de elegáns megjelenést kölcsönöz.

2017-ben reneszánszát éli a színes, eklektikus megjelenés, igaz ez 
a karácsonyi dekorációra is. Otthonunkat berendezhetjük ennek 
vonalán. Ennél a stílusnál meghatározóak a nagy, színes minták, mint 
például a mesehősös, képregényes karácsonyi terítők, de akár a manga 
elemei is megjelenhetnek. Már-már szürrealista elemeket is felfedez-
hetünk az ilyen jellegű kiegészítőknél. A nagy minták között megta-
láljuk az ünnepek klasszikus „résztvevőit is”, mint Rudolf, télapó stb. 
Ezeknél azért érdemes figyelembe venni, hogy a kevesebb néha több. 
Idei évben divatossá vált a mikulásos, rénszarvasos szék, illetve asztal-
szoknya, mely amellett, hogy rendkívül vidám és jópofa, igazán fel 
tudja dobni az étkezők, konyhák hangulatát is.

Manapság egyre népszerűbb a kertek „felöltöztetése” is. Rengeteg 
szín, forma között válogathatunk. Csak a fantáziánk szabhat határt, 
hogy mivel dekoráljuk ki udvarunk. A 3 dimenziós hatású mikulások, 
rénszarvasok, netán hóemberek feltűnése a kertvárosokban egyre 
gyakoribb látvány. Ne csüggedjünk akkor sem, ha csak egy erkélyünk 
van, megfelelő világítástechnikával fel lehet dobni azt is.

Török PetraÖ
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Advent idején nemcsak lelkünket, hanem lakásunkat, környezetünket is szeretjük kará-
csonyi díszbe öltöztetni. Manapság már óriási kínálat van az ünnepi dekorációkból, ezek 
közül kiválaszthatjuk otthonunkhoz, személyiségünkhöz a legjobban illőt.
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Amint van egy kis ideje a háziasszonynak, máris neki áll pakolni, rendszerezni. A ház ura, pedig nem 
tudja megállni, hogy ne újítson fel valamit szabadidejében. A karácsonyi szabadságolások alatt ez még 
gyakoribb, hiszen az ünnepekre vendégek érkeznek, akiket a házigazdák szeretnének elkápráztatni.

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS,  
FELÚJÍTÁS RENDSZEREZVE

A Wanapack Miniker Kft. immár több mint 
fél éve várja vásárlóit Kecskeméten, ahol 
a lakosság is válogathat a széles körű, 

minőségi csomagolástechnikai kíná-
latból. Az ünnepek előtti nagytakarítás 
miatt jövünk rá, hogy az eltelt idő során 
mennyi felesleges dolgot, szemetet 

halmoztunk fel. A szelektáláshoz 
és a szeméthez sok szemetes-
zsákra és nejlontasakra van 
szükség, amit náluk  ugyancsak 
megkapunk. A cég dobozaiba 

tárolhatjuk karácsonyfa 
díszeket, égőket is. 
A légpárnás fóliával 
védhetjük törékeny 

dolgokat, majd a 
ragasztószalaggal 

még biztosabbá tehetjük azt. A megfelelő hézagkitöltőkkel, légpárnás 
fóliákkal csökkentjük a törés kockázatát.

Ünnepek előtt az emberek szeretik ha minden klappol, ezért akadnak, akiknél 
a felújítás is történik. A munkálatok során bútoraink veszélyben vannak. 
Ha nem toljuk őket biztonságos helyre, nem fedjük le, akkor festékfol-
tosak lehetnek. A különböző vastagságú, strapabíró takarófóliákkal biztosak 
lehetünk a védelemben. De mit tegyünk a padlóra? A legjobb megoldás a 
hullámpapír tekercs, amire még létrát is állíthatunk, akkor sem mozdul el. 

Az üzlet műanyag tárolódobozokkal is szolgál, amelyek akár karácsonyi 
ajándékként is funkcionálnak, horgászathoz, illetve a szerelés szerelme-
seinek a szerszámok tárolására is alkalmasak! A kartondobozok a tréfás 
emberek igényeit is kielégítik, ugyanis a méretek növekvő sorrendben 
követik egymást. Például egy mobiltelefont bele tudunk tenni 10 dobozba. 
Ilyenkor az ajándékkapónak is megugrik a pulzusa. Kívülről szemlélni, 
illetve átélni is mókás a folyamatos ajándékbontást.

Vágsélei Csilla Sára
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A fa kiválasztásánál fontos a fenyő fajtája. A három legnépszerűbb: a luc, a 
nordman, ezüstfenyők. Tulajdonságaikat tekintve egészen eltérőek:
•  A luc a hagyományos karácsonyfa, ennek van az igazi „karácsony” illata, de 

sajnos fűtött helyiségbe kerülés után szinte azonnal hullajtani kezdi a tűle-
veleit. Habár ez a legolcsóbb fa, a fűtés miatt panellakásba nem ajánlott. 

•  A nordmanfenyők jellemzően Dániából kerülnek hazánkba, ahol már októ-
berben elkezdik kivágni a fákat, hogy a december elején kezdődő szezonra 
már a piacokon lehessenek. A normand fenyőfák tökéletes formájukat a 
termesztés során végzett alakító metszésnek köszönhetik. Jó tulajdon-
ságuk hogy - bár a korai kitermelés miatt a fák az ünnepek alatt kiszá-
radnak és színüket vesztve megbarnulnak - de még akkor se hullajtják 
el a tűleveleiket. A normandfenyőnek sajnos nincs illata. A széles körben 
elterjedt típusok közül ez a legdrágább fafajta. 

•  Az ezüstfenyőfák előnye változatos színük, ami a kékezüsttől egészen a 
sötétzöldig terjed. Jellemzően tömött, sűrű ágai adják a fák szép formáját. 
Az ünnep előtt csak 1-2 héttel kitermelt fák jól megbírkóznak a fűtött 
szobák okozta sokkal és csak kevéssé hullajtják tűleveleiket. Ez a fajta 
alkalmas panellakásokba és jobban fűtött helyiségekbe is. Ára a lucnál 
magasabb a normandnál pedig lényegesen olcsóbb. 

„Vásárláskor, a karácsonyfa telepen nehéz megítélni, hogy a kiválasztott fenyő 
mekkora helyet foglal majd el a lakásból. Gyakran tapasztaljuk, hogy a vásárlók 
a kiválasztott fát nem tudják elhelyezni a lakásban és le kell vágni a fából hogy 
elférjen. A nagyobb fák meglepően nehezek, jelentős tömegük mozgatására fel kell 
készülni. A vásárolt fenyőfák mérete a rendelkezésre álló helyen kívül tapaszta-
latom szerint inkább a család hagyományaitól és attól függ, hogy van-e kisgyermek 
a családban.” - mondta el Somodi Andrea a Somodi Bt. egyik tulajdonosa.

A megvásárlás időpontja a piacon és az utcai árusítóknál vásárolt vágott 
fenyőknél teljesen érdektelen, mert úgyis 4-6 héttel az ünnep előtt kiter-
melték. A karácsonyfatelepeken kiválasztott fákat nyugodtan el lehet vinni 
már két héttel Karácsony előtt. Megfelelő, hűvös helyen tárolás esetén a fák 
nem fogják leveleiket hullajtani. A gyökeres fákat késő ősztől kezdődően 
meg lehet vásárolni, de gondoskodni kell róla, hogy a hűvös helyen tárolt fák 
talaja enyhén nedves legyen.

A gyökeres fenyőknél érdemes még tudni, hogy szinte csak a fűtőtestek 
közvetlen közelében elhelyezett karácsonyfának nem javasoltak. Mégha 
nincs is szándék a fa későbbi kiültetésére a fenyő akkor is jobban elviseli 
az ünnepek viszontagságait, nem hullajt és megőrzi üde színét és illatát. 
„30 éves tapasztalatunk szerint a maximum 100-130 cm-es ezüstfenyők még nagy 
százalékban megerednek kiültetés után. Az ezüstfenyő az Alföldön őshonos fajta, 
mint ilyen többi fajtánál jobban tűri az átültetést és a késöbbiekben is kevésbé 
ígényes a gondozásra.”- mondta Andrea.

A környékünkre jellemző homokos talajon az ezüst- és lucfenyőket egy kb. 
70-80 cm-es gödröt készítve kell kiásni. Az a fontos, hogy a fát minél több 

hajszálgyőkér megtartásával vegyük ki. A frissen kiásott fenyőfát néhány 
órán belül be kell ültetni egy lehetőség szerint minél nagyobb edénybe és 
gondoskodni kell arról, hogy a földjét enyhén nedvesen tartsuk.

Ha már meg van a fenyőnk, kiválaszottuk a számunkra megfelelőt, akkor 
jöhet a díszítés, de melyik típust hogy kell? 
A luc ágai viselik legkevésbé a terhelést, míg az ezüstfenyő rendelkezik 
a legerősebb és legsűrűbb ágakkal, viszont ez a fajta a legszúrósabbb. A 
nordman fák jól díszíthetők és ágai elbírják a közepes díszek súlyát. Az 
szokott a probléma lenni, hogy a nordman fenyők folyamatosan száradnak 
és akkor leesnek egyes díszek a fáról.

A gyökeres fenyőt az ünnepek előtt, lehetőség szerint egy fűtetlen, hűvös 
helyiségben (garázs, fészer) tároljuk, csak az ünnepek kezdetén kerüljön be 
a lakásba. Fontos: a fenyőfát fűtőtestektől, erős lámpáktól minél távolabb 
helyezzük el. Gondoskodjunk arról, hogy a földjét enyhén nedvesen tartsuk. 

Az ünnepek végeztével – attól függően hogy éppen milyen az időjárás – kétfé-
leképpen járhatunk el. Amennyiben a föld nem fagyott, azonnal  a tervezett 
helyére ültethetjük a fánkat és áprilistól kezdődően intenzíven locsoljuk a 
fenyőfát. Ha a talaj fagyott amikor a karácsonyfa kikerül a lakásból akkor 
a „hősokk” elkerülése érdekében egy nem fűtött helységben helyezzük el a 
fánkat, majd amikor a föld fagya már kiengedett (március végén) ültetjük a 
fát a tervezett helyére és intenzíven locsoljuk, nem árasztjuk.

Török Petra

Milyen a megfelelő? Hogyan válasszuk ki? Ha 
gyökerest választottunk, hogyan tartsuk el? És 
egyáltalán, hogyan díszítsük fel? A Somodi Bt. tulaj-
donosainak, Andreának és Péternek a segítségét 
kértük ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában, 
akik már több mint 20 éve foglalkozik fenyőkkel.

MEGFELELŐ FENYŐVÁLASZTÁS
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A VÁSÁRI FORGATAG
Forralt bor, meleg tea, gyerekpuncs, kürtős- és mézeskalács, már az illatuk 
is magában hordozza a karácsony hangulatát. Idén december másodikán 
kezdődött Cegléden, a Szabadság téren a karácsonyi étel- és italkínálat. 
Megnyílt az előző évieknél nagyobb szabadtéri jégpálya. Gyújtják már 
vasárnaponként az adventi koszorú gyertyáit a Reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából a ceglédi egyházak: a Baptista az első gyertyát, majd a 
Református, Katolikus és december 23-án – kivételesen a szenteste miatt 
szombaton – az Evangélikus Egyház.
„A műsortervezéskor figyeltünk arra, hogy az adventhez, az ünnepvá-
ráshoz igazodó műsorokat állítsunk színpadra. A műfaji sokszínűséget 
megjelenítve lesz jazz, nép- pop-, akusztikus zene és musical is. Lesznek 
híres vendégek is és közszeretetnek örvendő, kedves helyi csoportok, akik 
egyformán varázsolnak el majd bennünket hétvégéről hétvégére.” – nyilat-
kozta Détári-Lukács Ágnes A Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
(Részletes műsor lsd. Családinfó 29. oldal.)
A gyerekeket minden hétvégén ünnepváró kézműves foglalkozás várja. 
A szervezők azt szeretnék, hogy ne csak az áruházas bevásárlásról, majd 
ebédfőzésről szóljanak ezek a hétvégék. Jöjjenek el a szülők a gyerekekkel, 
alkossanak együtt valami olyat, ami az ünnepek alatt a közös tevékeny-
kedés élményét hordozza majd a lakásban, legyen az akár egy fonalcsillag, 
vagy egy mártott gyertya. 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK ÉS JÓSZÁNDÉKÚ ADOMÁNYOZÁS
Bejgli és zserbó: örök karácsonyi finomság. Ezek sütésének és a forralt bor 
elkészítésének versenyével Ágiék a közösségekre gondoltak. Már negyedik 
éve tart az alkotókat, családokat, csoportokat, munkahelyi csapatokat 
megszólító kezdeményezés, a karácsonyfa díszítő verseny is. A karácsonyi 
ünnepekhez kötődő hagyományok felelevenítése, éltetése mellett a közös 
együttlét és ünneplés ezzel is a cél. Az elkészített fákat aztán szenteste előtt 
a legnagyobb körültekintéssel, inkognitóban kapják meg az arra rászoruló, 
sokgyermekes családok, akikhez majd a karácsonyfa alá a cipősdoboz 
akcióból összegyűlt csomagokból is kerülnek. A Karácsonyi cipősdoboz 
Akció egy angol kismamától indult, – az adventet érintő részletes informá-
ciók között olvasható ez is a Kossuth Művelődési Központ oldalán – aki látva 
a világégés utáni állapotokat, és megsajnálva a borzalmakról mit sem tehető 

gyermekeket, összecsomagolta ajándékát egy cipősdobozba, és elküldte 
egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes tettét 
százak, ezrek, milliók követik majd, és, hogy a cipősdobozba zárt szeretet 
áttör határokat, korokat. életszemléleteket és mozgalommá fejlődik. Ahogy 
fejlődött városunkban is. Ági elmondta, miket is várnak idén a dobozokba: 
„10 éves kortól szóló ajándékot nagyon keveset kapunk. A kisgyermekekre 
sokan gondolnak, tesznek a dobozokba játékokat, csokikat, cukrokat. De 
olyan tárgyakat, amikkel igazán meglephetünk tinédzser lányokat és fiúkat, 
nem sokszor találunk. Példaként említek technikai tárgyakat, belépő-, mozi-
jegyeket. Az minden esetben fontos, hogy szép állapotú, valóban aján-
déknak adható legyen – ne a feleslegessé vált kacat – amit becsomagolnak. A 
dobozok a csomagolásuk megsértése nélkül legyenek nyithatóak, hiszen mi 
mindig átnézzük azokat. Felcímkézve (a megajándékozandó gyermek életko-
rával és nemével) december 13-ig várjuk a dobozokat!” Amikor a cipősdoboz 
akció ceglédi indításáról kérdezem, úgy érzem, elégedettség jele Ági arcán 
a mosoly: „Az adományozásokkal, a közösségi versenyekkel be szerettem 
volna bizonyítani a ceglédieknek, hogy nagy bennük a jó szándék, a jóindulat 
és a szeretet. Ezt az elmúlt évek igazolták is. Nagyon jó érzés, hogy egy ilyen 
zárt városban, nyakas emberek között meg lehet ezt valósítani.”

HELY, AHOL JÓ EGYÜTT LENNI
„A tér kivilágítására, vizuális elemeire természetesen figyelünk. A kará-
csonyfa ilyenkor az ékkő, melynek díszítése - szívekkel, cicákkal és még több 
hóbagollyal - most is Szűcs Anita munkája. A fa alól idén kikerült a Refor-
mátus Nagytemplom elé a betlehemi jelenet. A városgazdálkodással együtt-
működve egy új, életnagyságú bábokkal felépített makett várja a kilátoga-
tókat, melyhez a ruhákat Balogh Erzsike, az Angyalkéz Ruhajavító és Méretes 
szabóság készíti.” 
Sparhelt, lefestett biciklivázra tekert fények, ezek mind olyan elemek, hogy jó 
legyen a hangulata a térnek. De nem csak ez a fontos, nem csak a vásár és a 
díszlet van, és nem is csak a programok. Kialakult az évek alatt itt egy találko-
zási hely. Kimennek az emberek beszélgetni, borozgatni, forró kürtős kalácsot 
majszolni. „Az is lehet, hogy a kint sétáló emberek között van olyan, hogy 
egymással idén csak most találkoznak. Beszélgetnek egy jót, és majd nyáron, 
a Laskán, vagy évközben valamikor a színház folyosóján újra összefutnak…” 

Virág Henrietta

TALÁLKOZÁSOK, BESZÉLGETÉSEK
- a ceglédi adventen

Ahonnan messzi híre megy a Közép-
Európa legnagyobb templomának 
tornyából leereszkedő Mikulásnak. 
Ahol a helybeliek nemcsak műsort 
néznek, és nemcsak vásárolnak, 
hanem találkoznak és beszélgetnek. 
Az elmúlt években a téli időszak 
közösségi színterévé alakult Cegléd 
város Szabadság tere. Nagyon sok 
programnak, közösségi és jótékony-
sági kezdeményezésnek a megálmo-
dójával, Détári-Lukács Ágnessel az 
idei rendezvényről beszélgettünk.
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December 5. kedd (Szabadság tér)
18.00 Rocksuli Cegléd – Gyermekkoncert
18.30  Református Templom tornyából  

érkezik a Mikulás

December 7. csütörtök
19.00  JazzPéntek: Sárik Péter - Luiza Zan duó  

Belépőjegyes rendezvény!  
(Kossuth Művelődési Központ - Színházterem)

December 8. péntek
17.00  Kass vonal: Kass János és Kass Eszter  

kiállításának megnyitója (Ceglédi Galéria)

December 9. szombat (Szabadság tér)
15.30  Karácsonyfa-díszítő verseny a Szabadság téren
Nevezés: november 26-ig a rendezveny@cegled.hu 
e-mail címen. A karácsonyfákra december 15-ig lehet 
szavazni a Városháza aulájában. 
15.30 Mágustones zenekar koncert
17.15 Maszk Bábszínház – Betlehemi történet
18.30 Feke Pál karácsonyi műsora
19.30 The Peters and Friends koncert
Kísérő program:
15.00 Adventi kézműves foglalkozás 
(Melegedő sátor – Szabadság tér)

December 10. vasárnap (Szabadság tér) 
16:00 Jártató zenekar karácsonyi koncertje
16.30 Adventi Gyertyagyújtás – Református Egyház 
Közreműködik: Református Általános Iskola és Óvoda
17.30 Szironta Együttes, Besnyő koncert
19.00 Beatles Unplugged a The Bits-szel
Kísérő programok:
15.00 Adventi kézműves foglalkozás 
(Melegedő sátor – Szabadság tér)
18.00 Ceglédi Fúvószenekar adventi hangversenye
Vendég: Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola 
kórusa (Református Gyülekezeti Ház)

December 12. kedd
19.00  Akit az istenek szeretnek - Csákányi Eszter estje
Belépőjegyes rendezvény! 
(Kossuth Művelődési Központ, Kamaraterem)

December 16. szombat (Szabadság tér)
15.00  Tintaló Társulás cirkusz  

(előadások: 15.00; 16.15; 17.00; 18.20)
15.00  Bejgli és zserbó, valamint forralt bor  

készítő verseny 
Nevezés: december 14-ig a  
rendezveny@cegled.hu e-mail címen

15.30 Búgócsiga Zenede gyermekkoncert
16.45 Versenyek eredményhirdetése
17.30 Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje
19.30 Fésűs Trió koncert
Kísérő programok:
15.00  Adventi kézműves foglalkozás  

(Melegedő sátor –  
Szabadság tér)

17.30  Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola adventi  
hangversenye 
(Kossuth Művelődési  
Központ - Színházterem)

December 17. vasárnap 
(Szabadság tér) 
15.30 Cegléd Táncegyüttes műsora
15.45 Cigle Népdalkör műsora
16.30 Adventi Gyertyagyújtás – 
Katolikus Egyház 
Közreműködik: Szent Kereszt 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
17.30 Almost Blue Quintett koncert
Kísérő programok:
19.00 Oti Voice & Bass koncert
15.00 Adventi kézműves foglalkozás
(Melegedő sátor – Szabadság tér)

December 21. csütörtök
Szertűz a Ceglédi Hagyományéltető Baráti Kör  
szervezésében
(Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő - Csónakázó tó 
melletti terület)

December 22. péntek (Szabadság tér)
17.30 Terno Trajo koncert

December 23. szombat (Szabadság tér)
17.30  Adventi Gyertyagyújtás – Evangélikus Egyház 

Közreműködik a Halleluja kórus
18.30 Nagy Barni koncertje
Kísérő programok:
15.00  Adventi kézműves foglalkozás  

(Melegedő sátor – Szabadság tér)
16.00  Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leányka-

rának Adventi hangversenye 
Vendég: Ceglédi Táncsics Mihály Általános 
Iskola énekkara  
(Szent Kereszt Plébániatemplom)

December 27. szerda (Szabadság tér)
19.00 Tom White & the Mad Circus

December 28. csütörtök (Szabadság tér)
19.00 Gríz koncert

December 29. péntek  
(Kossuth Művelődési Központ)
19.00  Anna and the Barbies akusztikus koncert
Belépőjegyes rendezvény! 

December 31. vasárnap
12.00  Szilveszteri csergetés a Ceglédi Hagyományél-

tető Baráti Kör szervezésében 
(Szabadság tér - Szolnoki út - Bercsényi út -  
Szív utca - Pesti út - Rákóczi út)
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Biztosítsunk számára szélvédett, száraz helyet egy megfelelő kutya-
házzal, szalmával bélelve (nem ronggyal) vagy engedjük be a kazán-
házba .Figyeljünk a folyamatos folyadékbevitelre, naponta legalább 
kétszer cseréljük a vizét, mert fagypont alatt gyorsan megfagy a 
tálban a víz. Nekünk is jól esik egy forró tea a nagy hidegben, így 
ha lehet langyos vizet adjunk Nekik. A hidegben fontos figyelni a 
tápanyagbevitelre is. Kis mértékben növelhetjük a mennyiséget, bár 
mi javasoljuk a jobb minőségű tápok adását, mivel azok mellé nem 
kell kiegészítő vitamin és nem kell olyan sokat adni belőle, mint a 
gyengébb termékekből, és így már nem is olyan drága.

Séták alkalmával figyeljünk kutyánk mancsára, mert az útszóró só 
kimarhatja, mely kellemetlen érzés lehet Nekik. Séta előtt használha-
tunk mancsvédő krémet, de ha egyszerű gyógyszertárban kaphtató 
vazelinnel kenjük be a talppárnákat már sokat tettünk értük. Haza-
érkezéskor pedig langyos vízzel töröljük át a lábakat.

Tél elején sok ünnepre van okunk, és ilyenkor kitüntetett figyelemmel 
legyünk kutyáinkra. Mikuláskor és karácsonykor a csokoládébevitelre 

kell figyelni, mert a kakaó fő alkotóeleme (teobronin) mérgező, akár 
halálos is lehet számukra. Pl.: Egy tacskónak kicsit több mint fél tábla 
csokoládé már komoly problémát okozhat! Tehát a mikuláscsomag 
és a szaloncukor is kerüljön minél magasabbra, ahol a kutya nem éri 
el. Ő nem tudja, hogy ez neki ártalmas, tegyünk mi a védelméért. A 
fenyőfát érdemes kikötni, mert a díszek nagyon vonzóak lehetnek a 
játékos kutyáknak. Egy-egy gömbdíszt labdának nézhetnek és már 
borul is a fa, vagy törik a dísz, ha nem műanyag. Fontos megemlíteni, 
hogy a karácsonyfa alá ne kerüljön se kiskutya se kiscica, semmilyen 
élő állat, hisz óriási felelősség egy állatról gondoskodni. Az állatot 
nem egy karácsonyi szezonra vásároljuk, hanem 10-15 évre vesszük 
magunkhoz. Nagy elfoglaltság, és nem mellesleg rengeteg kiadás. 
Oltások, táplálék, parazita elleni készítmények, hogy csak a legfon-
tosabbakat említsem. Gondoljuk át, ha minket lepnének meg egy 
kisálattal, melyre nem vagyunk felkészülve, mi lenne a vége. 

Szilveszter alkalmával a legfontosabb kutyánk biztonságba helyezése! 
Még a nyugodt és amúgy nem félős kutyáknak is sok lehet a petár-
dázás és tűzijáték látványa és az azt kísérő hang. Állatorvosunkkal 
egyeztetve használhatunk valamilyen nyugtatót. De mindenképpen 
biztonságos, zárt helyen kell tartani aznap estére.

Sok kezdő gazdiban felmerül a kérdés, hogy fárassza le a hideg 
napokon a mozgékony családtagot. A válasz egyszerű. Ugyanúgy 
mint nyáron. Ha szeret labdázni, akkor nyugodtan labdázzunk, 
vagy engedjük a többi kutyával játszani, esetleg nagyobb sétákat 
is tehetünk. Minél többet mozog, annál kevésbé fog fázni. Más a 
hőháztartásuk és a bundájuk is, igy megfelelő védelmet nyújt a hideg 
időben. Természetesen a kisebb, rövidebb szőrű kutyák kaphatnak 
ruhát. A legtöbb kutyának sűrű aljszőrzete van, így nem kell félnünk 
attól, hogy átázik a bunda, ha mégis, csak töröljük át és a lakás melege 
megszárítja. Ha pedig szeretnénk bent fárasztani, akkor  jutalom-
falattal taníthatunk néhány trükköt vagy az interneten fellelhető 
„házi készitésű” kutyajátékokat használhatjuk. A mentális fáradtság 
gyorsan elérhető, gyorsabban mint a fizikai.

Következő cikkünkben szeretnénk magunkat és a Dog Force Kutya-
kiképzés és Napközi tevékenységét is bemutatni.

Füzesi Fanni

KUTYAHIDEGBEN

Előző cikkünkben 
már részleteztük, 
hogy készüljünk 

fel a télre ha 
kutyánk van, 

főleg ha a kutya 
az udvaron él! 
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A szánkónkkal nincs túl sok teendőnk, ha a súlyunknak megfelelőt kivá-
lasztottuk, leellenőrizzük az épségét, hogy ne essen szét alattunk, fontos 
hogy a fém él végig rögzítve legyen, és mehet a móka! Ha picit rozsdás a 
talpa a második csúszás után már nem lesz az.

A korcsolya már egy picit más „tészta”
•  Milyet/Mekkorát válasszunk?

Hoky, műkori farkasfoggal, keményházas műanyag, soft puha héjas? A 
stílusunktól függ. Alapvető, hogy túl nagy koriban nem lehet korcso-
lyázni, mert nem tudjuk irányítani a korit, és csak kelünk-fekszünk. 
Akkor jó, ha a lábujjaknak van egy pici mozgástere, de a lábfejünket 
és a bokánkat szorosan fogja .

•  Milyen legyen az éle?
A kori élén végig kell húzódnia egy homorú bemélyedésnek ún: 
Holkernek. Ennek a megfelelő mélysége a tudásszintünktől, a jégtől és a 
korcsolya típusától függ. Ha bizonytalan vagy, kérj segítséget az élezőnél!
Általánosságban 1 colltól, 3/8 collig élezünk. A gyorskorcsolyáké egyenes 
vagy majdnem egyenes, a műkoriké a legerősebb, legfogósabb. A hoky 
koriké a kettő kötött.

•  Mikor éleztessünk? 
Az újakat mindig kell élezni, a gyári élezés legtöbbször nem kielégítő, 
és ráadásul van rajtuk egy védő bevonat is. A használtakat akkor élez-
tessük, ha tompa, mint a kenőkés, ha sérült, hullámos, vagy kicsúszik 
alólad, ha már sokat fejlődtél, és meg akarsz tanulni nehezebb mozdula-
tokat pl: hoky fékezni!

Használj élvédőt! Soha ne sétálj vele földön vagy betonon! Használat 
után töröld szárazra, a kori cipőjét, a pengét és az élvédőt is szárítsd meg 

sugárzó hőtől távol! Ha elteszed a korit nyárra, ne tedd rá a vizes élvédőt, 
mert őszre csodaszépen berozsdásodik alatta! Célszerű a pengét beola-
jozva, vagy zsírozva eltenni!

Síelni vagy snowboardozni csak éles és waxolt léccel lehet jól és bizton-
ságosan! A kezdőknek sem jó egy kezeletlen léc, hiszen pont a techni-
kákat nem tudja megtanulni vele, és elmarad a sikerélmény! A léceket 
gyárilag általában 90 foktól lefelé élezik, de ha profi vagy és jobb az 
állóképességed választhatsz fogóssabb élezést, a gyorsabb tempóhoz 
és az éles fordulókhoz! 
•  Waxolni mikor kell?

Használat előtt, ha már lemattult, kiszőrösödött a léced talpa, nem fog 
csúszni és nem képződik filmréteg a léc talpa és a hó között, nem fogod 
tudni jól végrehajtani a fordulókat! Csak szenvedni fogsz a léceddel, 
deszkáddal!

•  Milyen Waxot használj?
Függ a hótól, a hőmérséklettől és a tudásodtól. Van hideg wax, de legjobb 
a meleg wax, mert beleszívódik a léc szerkezetébe és folyamatosan adja 
le az anyagot! Persze ez is elfogy egyszer. 

Fontos még a kötés, léc ellenőrzése, beállítása a te testsúlyodhoz, tudá-
sodhoz indulás előtt!
Ha bizonytalan vagy, inkább kérj segítséget, minthogy megsérülj. Egy 
jól beállított, leszervizelt sporteszközzel nagyobb az élmény és nem 
bosszúság, hanem öröm vár minket!

Kalandra fel!
Dynamic Cipőbolt

ELJÖTT A 
TÉLI SPORTOK 

IDEJE!
Elő lehet venni a szánkót, korcsolyát, sílécet, 
snowboardot! Jöhetnek a téli kalandok! 
Hogy sokáig, élményekkel gazdagon, 
sérülések nélkül használjuk őket, néhány 
alapvető tanácsot nem árt megfogadni!
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HARCSAPAPRIKÁS,  
AZ ÜNNEPI KEDVENC

Sokaknál az ünnepi étkezések elenged-
hetetlen eleme a halból készült ételek. 

Van, aki a halászlére esküszik, de sok 
család a harcsapaprikás mellett 

teszi le voksát. Nem hiába, 
hisz egy fenséges ételről 

van szó. Kottes Pál 
a ceglédi halbolt 

tulajdonsa egy igazán 
fenséges recepttel kedveskedik.

Harcsapaprikásunk hozzávalói négy főre:
• 60-80 dkg harcsa filé, 
• egy fej vöröshagyma, 
• zsír, 
• paprika, paradicsom, 
• liszt,
• pirospaprika,
• só, bors, olaj,
• füstölt szalonna
• csusza tészta,
• túró, tejföl.

A hozzávalókat a következő módon készítjük el:
A harcsát felkockázzuk, majd sózzuk, borsozzuk és 30 percet 
állni hagyjuk, hogy az átvegye a fűszereket. Ezután lisztbe 
forgatjuk, és hirtelen kisütjük forró olajban. Közben elké-
szítjük az alapot, melyhez kockára vágott vöröshagymát 
pirítunk, majd paprikás, paradicsomos pörköltalapot 
készítünk. Ezután a készre sütött halkockákat rátéve, őrölt 
paprikaval, sóval, borssal ízlés szerint fűszerezzük, akik 
szeretik a csípősebb ízeket, használhatnak erős paprikát 
is. 5-10 perc alatt összefőzzük. Ha elkészült, a tálaláshoz a 
szokásos módon túrós csuszát készítünk füstölt szalonnával, 
erre helyezzük rá a harcsa paprikást.

Jó étvágyat!
Kottes Pál

TÉLEN IS VÁR A KISPIPA

A kellemes őszi idő elmúltával megje-
lentek már az első fagyok, már csak 
emlékeinkben élnek a forró nyári napok, 
de a Kispipa most is az évszaknak 
megfelelő kínálattal várja kedves 
vendégeit. Természetesen ebből kihagy-
hatatlanok a klasszikus karácsonyi 

finomságok, mellyel ők igye-
keznek hozzájárulni az ünnep 
fényéhez, hangulatához.

A nagykőrösi Kispipa Kávézó családias, meleg hangulatával, 
sütemény és forró ital kínálatával egy igazi menedékhely a 
borongós, hűvös, téli időben. 

A hagyományokra építő Kispipa a hagyományos sütemények 
mellett már paleo sütivel és cukormentes finomságokkal is 
szolgál, gondolva itt azokra, akik ugyan úgy kedvelik a kará-
csonyi finomságokat, de kicsit másként kell ezt megoldaniuk. 

Egy ínycsiklandozó sütemény és jó társaság mellé elmaradha-
tatlan a kávé, esetleg a cappuccino. Persze a forrócsokit se 
hagyjuk ki, ami nem csak a gyermekek kedvence. Egy forró, 
nyugtató tea tökéletes választás lehet egy olvasgatós kávéházas 
délutánra, amikor csak magunkban szeretnénk lenni, de 
mégsem otthon, ezt itt mind megtaláljuk.

A Kispipa rendelésre továbbra is készít süteményeket és 
tortákát. Karácsonykor kiemelt kínálattal várja vendéigeit, 
hisz a nagy rohanásban elmaradó sütésre kínálnak alterna-
tívát, hiszen készülnek náluk bejglik, mézes sütemények és 
aprósütemények is. Az ünnepi fennforgásban nagyon jól jöhet 
az ilyen segítség, így időnk is maradhat megpihenni, kiélvezni 
az ünnepi örömöket.

A kávézó szeretettel várja minden kedves régi és új vendégét 
Nagykőrösön, a Kecskeméti út és a Petőfi utca sarkán egy forró 
italra vagy egy finom süteményre.

Vágsélei Csilla Sára és Török Petra
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TOVÁBBRA IS HÁZI ÍZEK
Magyar Károly és családja 

már több generáció óta 
foglalkozik a hentes 
szakmával. 2016 decembe-

rében nyitották meg saját 
üzletüket. Családi titkaik gene-

rációról generációra szállnak. Ők 
nem házi jellegű termékeket készítenek, 

hanem házi termékeket.

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

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

Cegléden a Tesco soron várják továbbra is régi és új vásár-
lóikat. Nemrégiben a ceglédi piacon és Monoron is megnyílt 
Magyarék üzlete. Itt is a megszokott, jó minőségű árukkal 
találkozhatunk, ahol mindenki megtalálja a kedvére, ízlésére 
valót, melyek tényleg házi ízeket idéznek. Piaci üzletükben a 
friss sertés és marhahússal is bővült kínálatuk.

Török Petra

VITAMIN A PALACKBAN
A Nagykőrösi Konzerv Kft. újdonsága 
a 100%-os zöldség-gyümölcs üdítőital, 
amely a hideg téli időszakban termé-

szetes vitamintartalmával jó szol-
gálatot tehet egészségünkért. 

A konzervüzem már 4 éve követi azt a célt, 
hogy a közelben termesztett magyar gyümölcs 

és zöldség alapanyagokból a legegészségesebb 
termékpalettát hozza létre adalékanyag és bizonyos termé-
keknél hozzáadott cukor nélkül. Az üzem a tartósítószert és 
a színezékanyagokat mellőzi, a hagyományőrzést és a termé-
szetességet tartja szem előtt. 

A legújabb üdítőitalok 100%-ban csak zöldséget és gyümöl-
csöt tartalmaznak. Hozzáadott cukor-, édesítő- és tartósító-
szer mentesek, csak hőkezelés útján tartósították a leveket. 
A két dl-es palackok több kombinációban kaphatóak (7 íz 
kombináció a hét minden napjára): cékla-alma-homoktövis, 
sárgarépa-narancs-homoktövis, spenót-alma, rebarbara-
szamóca-fekete ribizke, sütőtök-alma-homoktövis, uborka-
alma-gyömbér-spenót, paradicsomital almával. A megfázós 
időszakban a vitaminok bevitele nagyon sokat jelenthet. 
Finom, egészséges üdítőformátumnál nincs is élvezetesebb 
mód a vitaminbevitelre. A több üdítőben megtalálható homok-
tövis híres az immunrendszerre gyakorolt jótékony hatásáról. 

A karácsonyi asztalról nem hiányozhatnak a finomabbnál, 
finomabb sütemények, amelyeket gyakran lekvárokkal töltünk. 
A konzervüzem adalékanyagmentes klasszikus natúr szilva-
lekvárral is tud szolgálni, hogy az ünnepi édességek még fino-
mabbak legyenek. A gyümölcslé sűrítményeikből az ünnepi 
vacsorához finom ivóleveket készíthetünk, melyeket akár 
meleg italként is fogyaszthatunk. Ezekben csak a színtiszta 
gyümölcs található, bizonyos típusokban csak 1% hozzá-
adott cukor került az ízharmóniáért. A karácsonyi szünetben 
a reggelek is lustábban telhetnek, így igazán élvezetes 
elhúzódó reggeliket is beiktathatunk, amelyhez az üzem finom 
zöldségkrémei elmaradhatatlanok.

Vágsélei Csilla Sára
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ételeinket saját konyhánkban, helyben készítjük

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

a hamburger húspogácsát saját recept szerint készítjük 
100% marhahúsból

kávéinkat laktóz-, és koffeinmentesen, 
növényi tejből is elkésszítjük

tésztáinkat glutén-, és tojásmentesen is 
elkészítjük

H-Cs  
Szo 

7.30-22.00
9.00-24.00

P  
V 

7.30-24.00
9.00-21.00

A zsírt elmorzsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a többi száraz 
hozzávalót (porcukor, fűszerek, szóbabikarbóna, só). Jól 
összekeverjük, ha megvan belekeverjük a mézet és a két 
tojást. Alaposan átgyúrjuk még egyszer, hogy egységes 
színű, textúrájú legyen. Ketté vesszük a tésztát, így lesz 
majd két tekercsünk. Az egyik részt kinyújtjuk, alaposan 
megkenjük a lekvárral a középső részét, majd megszórjuk a 
dió felével, ha kész feltekerjük a hosszanti oldala mentén, a 
másikkal is így járunk el. A két tekercset tepsire fektetjük, 
lekenjük felvert tojással a tetejüket. Kb. 20-30 perc (sütőtől 
függően) alatt készre sütjük 

Hozzávalók:

50 dkg liszt

8 dkg zsír (esetleg
 vaj)

16 dkg porcukor

14 dkg méz

2 tojás

1 kávéskanál fahéj

1 kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék

1 kávéskanál szódabikarbóna

1 csipet só

Töltelékhez: 

házi szilvalekvár (lehetőlegebb keményebb, hogy ne

 folyjon ki könnyen)

20-25 dkg durvára tört dió

Tetejére:

1 db felvert tojás

SZILVÁS-DIÓS TEKERCS
Ha kedvenceink között van a mézeskalács, de kipróbálnánk valami újat, akkor mindenképp legyen az 
a szilvás-diós tekercs. A tészta egészen hasonló a mézeskalácshoz, a tölték hozzá pedig „hab a tortán.”
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A bejgli eredete többféle hagyo-
mányra vezethető vissza. Alapját 
egy 14. századi sziléziai kalácsfajta 
adja, innen származik a magyarban 
is használt bejgli elnevezés. Magyar-
országra osztrák közvetítéssel jutott 
és terjedt el a 19. század második 
felében, míg a reformkortól kezdve 
fokozatosan felváltotta az addig 

hagyományos karácsonyi kalácsot. Posonyi finom mákos kaláts néven 
szerepel Czifray István 1830-ban megjelent Magyar nemzeti szakács-
könyvében. A mákos tekercs Közép-Európában Lengyelországtól a 
Balkánig népszerű, de van orosz, dán, olasz és izraeli változata is. Legerő-
sebb hagyományai Lengyelországban és Magyarországon vannak. A népi 
hiedelem szerint a diót rontás ellen kell fogyasztani, a mák pedig bőséget, 
gazdagságot, termékenységet hoz a házhoz. 

Az Advent beköszöntével rengeteg örömteli dolgunk akad a karácsonyra 
való készülődésben, sokszor a legapróbb részletek adják meg az ünnep 
igazi örömét, például a sütemények, a koszorú, a vacsora. Az időnk viszont 

véges, ezért nem mindegy mennyi időt kell eltöltenünk az előkészületekkel a 
konyhában. Szerencsére az Ínyesmester szakácskönyve 1932-es kiadása óta 
sokat változott a világ, így már nem szükséges órákat töltenünk a sütemé-
nyek elkészítésével karácsonyestére, ugyanis a Fornetti modern megoldá-
sának hála gyorsan juthatunk az ízletes eredeti ünnepi finomsághoz.    

A Fornetti mákos és diós tekercsei megidézik a hamisítatlan karácsonyi 
hangulatot, anélkül, hogy a bejglisütés elszólítaná készítőjét a meghitt együtt-
léttől, a karácsonyfa mellől, hiszen azokat pillanatok alatt bárki elkészít-
heti otthonában. Az Adventi időszak izgatott készülődését nem is lehetne 
kellemesebben kipihenni, 
mint a finom sütemé-
nyek illatával, és az elen-
gedhetetlen bejglivel. A 
Fornetti-féle mákos és diós 
tekercsnek 180 fokos sütés 
6-8 percen át is elegendő 
ahhoz, hogy friss, ünnepi 
finomsággal kedvesked-
jünk az egész családnak.  

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A FORNETTIVEL
„Készüljön bár omlós, avagy egyszerű kelt tésztából, legyen a tölteléke  
dúsabb vagy soványabb, mindig büszkesége a ház úrnőjének, akkor is, ha 
nem ő maga készítette, hanem a cukrásztól hozatta” – írja Magyar Elek: 
Ínyesmester szakácskönyve (1932) a bejgliről.
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Ingatlanfedezet nélkül, a teljes futamidő alatt  
fix törlesztőrészlettel. 

THM: 9,3% – 23,1%
Az akció 2017. november 2-től visszavonásig, de legkésőbb 2017. december 17-ig tart.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu •  06 1 366 6032

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a kölcsönösszeg vagy a futamidő változása esetén 
módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja.

A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és az akció részletes feltételeiről, valamint további 
részletes információkért, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. 
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Igényeljen OTP Személyi kölcsönt fix kamattal!

Ha a kazáncsere nem várhat


