


TAKARÉKUNKNÁL IGÉNYBE VEHETŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK VÁLLALATI ÉS 

LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK: 

• Lakossági és vállalati forint- és deviza számlavezetés 
• Betételhelyezés

• Megtakarítás, befektetések
• Valuta váltás

• Széfszolgáltatás
•  Lakossági hitelek – folyószámla hitel, személyi kölcsön, 
    lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog hitelek, stb. – 

•  Vállalkozói hitelek – folyószámla hitel, beruházási és 
    forgóeszköz hitel, agrár hitelek, társasházi hitel, stb. – 

• Lakossági és vállalkozói biztosítások – lakás-, élet-, 
   hitelfedezeti-, gépjármű-, utas biztosítás -  

• Lakás-előtakarékosság

Fiókjaink: Cegléd, Eötvös tér 6., Albertirsa, Pesti út 28., Abony, Kossuth tér 3-4., 
Nagykőrös, Rákóczi u. 1., Jászkarajenő, Fő út 89., Nyársapát, József Attila u. 176., 

Törtel, Dózsa György u. 8.,  Kecskemét, Izsáki u. 70. ,  Lajosmizse, Szabadság tér 10.

www.patriatakarek.hu, facebook.com/patriatakarek
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A magazinban szereplő 
szerkesztőségi illusztrációkhoz 

a képek és grafikák
 az 123rf.com oldalról származnak.

A hirdetések tartalmáért  
felelősséget nem vállalunk!

Kedves Olvasó!

Tavasz. Lebeg már a szemünk előtt, készülünk 
rá. Keressük magazinunk oldalaihoz a színeket, a meleg szellőt nyújtó képanyagot. 
Röpködnek lepkék, nyílnak virágok, az illusztrációinkon szereplő modellek már csak 
egy vagy két réteg ruhát viselnek. A címlapunkon ott vár ránk a sárga tulipán. A fenti 
bájos kislány adja, nekem erről anyák napja jut eszembe. Majd a többi nélkülözhe-
tetlen tavaszi „tartozék”: napsütés, óvodai, iskolai beiratkozás, kertészkedés, húsvét, 
családtervezés, tavaszi dekoráció a lakásba. Sorban váltakoznak bennük a tavasz 
hétköznapi örömei, elfoglaltságai a család életéhez köthető események, döntések. 
Ebből a változatosságból merítettük a tavaszi Családinfó magazinunk tartalmát is, 
melyet szeretnénk most átadni Önnek kedves Olvasó.

Lapunkban ízelítőt kínálunk a ránk váró évszak kikapcsolást nyújtó teendőiből (lásd 
kertészkedés), az alapos átgondolást igénylő döntésekből (iskolaérettség, termékeny-
ségi kérdések), az ilyenkor és bármikor felmerülhető egészségügyi elváltozásokból 
(bőrgyógyászunk tanácsai) és könnyed, szórakoztató, de a családos lét fontosságát 
hangsúlyozó írásokból (nagycsaládos interjú).

Átnézzük még egyszer a kiválogatott képeket. A kisgyermekes munkatársak mind 
egyre gondolunk, várjuk, hamarosan könnyebb lesz a reggel, ha a lurkókra mi is csak 
ennyi ruhát adhatunk. Így, a hideget, hótakarót már szemünk előtt eltűnve látjuk. Mire 
kezünkbe vesszük, reméljük, kimondhatjuk megérkezett, itt a tavasz. Talán mire Ön a 
magazinunk végére ér, tulipán is nyílik, nem csak a címlapon.

Kellemes olvasást, virágillatot, örömteli tavaszt kívánunk!

A szerkesztőség nevében: 
Virág Henrietta

Fotó: 123rf.com
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KÓPÉ-KUCKÓ

A játékot nem lehet elég korán elkezdeni, hiszen 
fontos szerepe van a gyermekek fejlődése szem-
pontjából. Minél több játékot adunk a kezébe, 
annál több inger éri, annál többet tapasztal.  

Látogassanak el a Kópé-Kuckó játszóházba, ahol egy színes, vidám 
gyermekparadicsommal várunk minden kis kópét. Itt mindenki megta-
lálja a nekik való elfoglaltságot. A 130 m2-es játszóházban minőségi 
időtöltést nyújtunk a gyermekeknek (1-9 éves korig) és szüleiknek 
egyaránt. Lehetőség van végigmenni a labirintuson, kipróbálni az 
akadálypályát, trambulinban ugrálni, lecsúszni a szivárványcsúszdán, 
kipróbálni a különböző fejlesztő játékokat.

Kereshetnek bennünket akkor is, ha a kis lurkóknak szeretnének szülinapi 
zsúrt szervezni, de a lakás túl pici, vagy csak egyszerűen nem akarnak 
a romok eltakarításával foglalkozni. Irányított játékok alkalmával nem 
hagyjuk, hogy eluralkodjon a káosz, végig figyelünk arra, hogy mind az 
ünnepelt, mind a vendégek remekül szórakozzanak. 

Érdemes felkeresni bennünket, hiszen a félórás gyerekfelügyelettől 
kezdve a több órás önfeledt játékig mindenben partnerek vagyunk. 
Biztosak lehetnek benne, hogy gyermekeik tartalmas időt töltenek 
majd nálunk, a játszóházunk remek családi programként is szolgál.

FÜLE TANYA
A Füle tanyát azzal a céllal alapítottuk meg, hogy 
óvodákkal, iskolákkal együttműködve részt vehessünk 
az élményeken alapuló ismeretszerzésben, az egész-
séges életmódra való nevelésben. Tanulmányi kirán-
dulás keretében élményekkel teli napot tölthetnek 
nálunk a gyerekek és pedagógusok.

Már a „kétlóerős” pusztabuszon utazva lehetőségük van jobban 
szemügyre venni a környezetet, hallgatni a madarak csicsergését, 
gyönyörködni a tájban. A tanyán körülbelül 40 fajta, közel 200 állat 
található, ahol a gyermekek az őshonos fajtákkal is megismerked-
hetnek. Megtapasztalhatják a felelősségteljes állattartás szemlé-
letét, segíthetnek az állatok ellátásában, gondozásában.

A lóval való foglalkozás komoly nevelőérték, amely jótékony hatással 
van a személyiségfejlődésére, az egészségmegőrzésre. Képzett, gyer-
mekbarát, szelíd lovainkon a gyermekek kipróbálhatják a lovaglást 
is. A csikós bemutatón láthatják ló és lovas harmonikus együttműkö-
dését: a ló fektetését, valamint különféle látványos és izgalmas show 
elemeket.

Jó időben 1500 m2 szabadtéri játszótérünk áll a rendelkezésre, 
eső esetén fedett lovardánk ad helyet a játéknak. A lovaglás iránt 
érdeklődőket is szeretettel várjuk, hiszen tudásszinttől és életkortól 
függően vezetőszáras pónilovaglás-, futószáras lovaglás-, túralo-
vaglás-, díjugrató és díjlovagló edzéseket szervezünk. 

PROMÓCIÓ
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KÖNYVFÉSZEK
- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel

TITTEL KINGA: MESÉLŐ BUDAPEST

A  Mesélő Budapest egy családi útikönyv, 
de akár hétköznapi közlekedés vagy épp 
osztálykirándulások alkalmával is élve-
zettel lapozgatható. Tittel Kinga kötete 
azokra a kérdésekre igyekszik választ 
adni, amelyek egy budapesti séta idején 
a leggyakrabban fogalmazódnak meg  
a gyerekekben, és sokszor nem tudják  
a felnőttek pontosan, mit feleljenek rájuk.

Vajon kik voltak a huszárok? Mi volt 
valaha a körút és a Vígszínház helyén? 
Kik azok a hídmesterek és mi a feladatuk? Ki volt Budapest vőlegénye, 
és miért hívták „kocka bárónak”? Miért kerülte messziről Ferenc József 
a budapesti Operát? Mit rejt a Várhegy gyomra? Miért van hét tornya  
a Halászbástyának? Miért nincsenek felhőkarcolók Budapesten?

A könyvből számtalan érdekesség kiderül, többek között az is, hogy 
Európában azért épült elsőként nálunk földalatti, mert az Andrássy utat 
akkoriban gyönyörű fakocka burkolat fedte, és azt nem akarták tönkretenni.

A könyv 2017-ben az egyik legnépszerűbb gyerekkönyv lett, és 2018-ban  
a világ több országában is meg fog jelenni, hogy a Magyarországra látogató 
külföldi gyerekek is minél többet tudjanak meg a fővárosunkról. 

WINKLER RÓBERT: NAGYVÁROSI TERMÉSZETBÚVÁR

Winkler Róbert alaposan átdol-
gozta és bővítette a városi ökoszisz-
témát szórakoztatóan, ugyanakkor 
szakmailag is hibátlanul bemutató, 
először 2002-ben megjelent kötetét.

Vajon a cinke hogyan lett egy 
tejivó bűnszövetkezet tagja? Miért 
nem akar senki házi kedvencnek 
egy csótányt, mikor ő a rovarvilág 

gepárdja? Hogyan győzte le az aranysakál a velociraptort? Ki tudta, hogy 
a szarka egy igazi, öntudatos mestertolvaj? És miért nem bírja a bodobács, 
ha beskatulyázzák (pedig nincs mit szépíteni, ő egy poloska)? Aki kíváncsi 
a válaszokra, az minden bizonnyal egy vérbeli nagyvárosi természetbúvár, 
Winkler Róbert könyve pedig igazán neki való, még akkor is, ha már talál-
kozott a kötet korábbi kiadásával. A szerző ugyanis alaposan átdolgozta, 
frissítette és bővítette a szöveget.

„Majdnem mindenki azt kérdezte, mit lehet ezen a könyvön aktualizálni. 
Történhet-e a 2002-es első kiadás és 2018 között bármi olyan a városi 

„Tíz perc ácsorgás a buszmegállóban 
is tartogathat olyan zoológiai élmé-
nyeket, mint egy afrikai szafari”

ökoszisztémában, amit szabad szemmel észre lehet venni? Inkább azt 
nehéz összeszedni, mi nem változott.”

STAR WARS - AZ UTOLSÓ JEDIK: KÉPES ÚTMUTATÓ

A népszerű Csillagok háborúja 
sorozat nyolcadik epizódját, Az utolsó 
jedik című filmet 2017 decemberében 
mutatták be világszerte. A Képes 
útmutató című gazdagon illusztrált 
albumból azokat a részleteket ismer-
hetjük meg, amelyek esetleg elke-
rülték a figyelmünket a moziban.  
A kötet bemutatja a főbb szerep-
lőket, megtudjuk, kik is Luke szige-
tének őslakosai, mekkora Snoke 
Legfőbb Vezér több millió főnek 
otthont adó zászlóshajója, milyen luxusjárművekkel járnak a Canto Bight-i 
kaszinóváros vendégei, és azt is, hogy milyen harci eszközöket vet be  
az Első Rend, amikor végleg le akar számolni az Ellenállás maréknyi tagjával  
a Crait bolygó sóval borított sivatagában. 

Kellemes olvasást kívánok mindenkinek! 
Pap Zoltán
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 1. Melyik városunk múzeumában látható a Lehet kürtje?
	 2.	Ki	festette	a	Honfoglalás	című	festményt?
 3. Ki találta fel a golyóstollat? (magyar volt!)
	 4.		Kitől	idézünk?	„Édes	Hazám,	fogadj	szivedbe, 

	 hadd	legyek	hűséges	fiad!”
	 5.	Ki	volt	az	államalapító	Szent	István	édesapja?
	 6.	Melyik	mai	országban	található	a	Szent	László	királyhoz	köthető	Tordai-hasadék?
	 7.	Ki	írta	„a	hazaszeretet	regényét”,	az	Egri	Csillagok	című	regényt?
 8. Hány bolygó kering a Nap körül?
	 9.	Ki	találta	fel	a	bűvös	kockát?
	10.		Hány	aranyérmet	nyert	összesen	a	nyári	olimpiai	játékokon	a	kiváló	úszónőnk,	Egerszegi	Krisztina?
	11.	Ki	szerezte	a	Szózat	zenéjét?
	12.	Ki	szerezte	a	magyar	Himnusz	zenéjét?
	13.	Milyen	színű	a	mezei	katáng	és	a	búzavirág?
	13+1.	Melyik	nem	gabona	az	alábbi	kultúrnövények	közül:	búza,	rozs,	kukorica,	köles,	repce,	árpa?

KEDVES NEGYEDIKES OSZTÁLYOK!

Ha	 kedvet	 éreztek	 magatokban,	 hogy	 résztvegyetek	 egy	 kihívásban,	 akkor	 játszatok	 velünk!	 
Nemcsak	egy	élménnyel,	hanem	egy	osztálykirándulással	is	gazdagabbak	lehettek.	Első	lépésként	
helyesen	kell	válaszolnotok	a	14	kérdésből	álló	tesztre,	ügyeljetek	a	helyes	megfejtésre,	mert	csak	
azok	vehetnek	részt	a	döntőben,	akik	mind	a	14-re	helyesen	válaszolnak,	ez	lesz	a	nevezésetek	is!	
Ha	ez	megvan,	jutassátok	el	szerkesztőségünkbe	a	megoldásokat	személyesen	vagy	postán:	2700	
Cegléd	Múzeum	utca	3.	E-mailen:	info@dpmsz.hu	címre.	Kisorsolunk	három	szerencsés	osztályt,	
amelynek	egy-egy	csapata	(4-5	fő)	résztvehet	egy	nyomógombos	vetélkedőn	június	elején,	mely	 
a	Mindent	vagy	semmit	műsor	hangulatát	fogja	felidézni,	és	ahonnan	senki	sem	távozik	majd	üres	
kézzel,	a	főnyeremény	egy	osztálykirándulás	a	Füle	Tanyára. 
Játékunk	jelszava:	JÁTSZVA	TANULNI-TANULVA	JÁTSZANI!

Felhívás szellemi játékra
Játékos	 teszt,	szerkesztette:	dr.	Dusek	László

Fő
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eg
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sztálykirándulás a Füle Tanyára

A megfejtéseket  
május 20-ig várjuk!

Kedves Szülő,  

kedves Pedagógus! 

Amennyiben	á
ltalános	is

kolás 

	4.	osztály
os	gyermeke	van,	va

gy	

gyermeket	tanít,	
kérjük	hívj

a	fel	az	os
ztá-

lyának	figy
elmét	az	aláb

bi	játékunk
ra!
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• Mesélnél a családodról? 
Férjemmel, lányainkkal és sok háziállattal élünk együtt. A férjemet 24 éve 
ismerem, ő mérnök. Legnagyobb lányunk Liliána 15 éves, 9. osztályos,  
a középső Viktória 6.-os, a legkisebb, Emese 6 éves, nagycsoportos 
óvodás. Ez pont egy olyan év, amikor mind a három különböző helyre 
jár. Azonban a nagyobbakat mindig is igyekeztem önállóságra nevelni. 
Közel lakunk az általános iskolához és 3. osztályos koruk óta önállóan 
jártak iskolába. Jelenleg csak az ovist hordjuk. A nagyokat biztatom arra, 
hogy fedezzék fel a várost, bicajjal, busszal, tanuljanak tájékozódni.

• Mindig nagy családot terveztetek? 
Igen, hiszen nekem is két testvérem van. Férjemmel megbeszéltük 
annak idején, hogy három vagy négy gyermeket szeretnénk. Nem volt 
egyszerű, de rájöttünk, hogy minden gyerekhez fel kell nőni. Valóban 
sok a tennivaló, de az a szép az egészben, hogy hozzá lehet nőni  
a feladathoz. A szeretet pedig nem feleződik, hanem sokszorozódik. 
Mindegyikőjüket egyformán szeretem, akkor is, ha különbözőek. 

• A férjed hogyan bírja a nőuralmat?
Szerintem kiválóan. Hogyha ő a király a családban, akkor a lányok 
a hercegnők. Kisebb korukban elbűvölték, most pedig büszke rájuk, 
hogy mindegyikük próbálja kiteljesíteni magát. A legnagyobbat  
az állatok és a növények érdeklik, emellett rajzpályázaton is díjazták.  
A középső pedig nagyon kreatív, szeret sütni-főzni.

•  2003 óta fogszakorvosként dolgozol, tavaly nyitottad meg saját 
rendelésedet. Hogyan hangolod össze a karriert és a családot? 

A vállalkozásban a férjem nagy segítség, számíthatok az ötleteire  
és a segítségére. Megtanultam fontossági sorrendet felállítani. Fontos 
a munka is, de ha valamelyik gyermekemnek szüksége van rám, 
háttérbe tudom azt szorítani. 

•  Nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy csökkentsd a fogászattól való 
félelmet a gyermekekben, felnőttekben. Szeretsz gyerekeket 
kezelni? 

Szeretek. Sokszor hallom, hogy nem találnak olyan fogorvost, aki 
szívesen kezel gyermekeket. A gyerekekhez sokkal több türelem, odafi-
gyelés, empátia kell. Ez nekem mindig is jól ment. Engedem nekik, hogy 
körülnézzenek, kérdezzenek, így haladunk lépésről lépésre. A felnőttek 
megnyugtatása is fontos, hiszen sokan rossz élményekkel érkeznek 
hozzám. Végül van olyan kisgyerek, aki kijelenti, hogy ő is fogorvos 
szeretne lenni, illetve felnőtt páciensek néha elalszanak kezelés közben. 

• Mi terelt a fogorvosi pályára?
Mindig szerettem a biológiát és a pszichológiát is. Környezetvé-
delmi tanulmányokat kezdtem, de nem azt kaptam, amit elképzeltem, 
így kanyarodtam vissza a fogászathoz, és nagyon örülök, hogy így 
döntöttem. Megtaláltam azt a foglalkozást, amiben ki tudok teljesedni. 
Próbálom nemcsak a fogakat, hanem az egész embert is gyógyítani. 
A szép, egészséges fogazat pozitívan hat a lélekre is.

• Kecskeméten több közösségben is tag vagy. Hogyan fér bele mindez? 
Imádok közösségben létezni. Emberi kapcsolatokkal nagy csodákat 
lehet létrehozni. Legyen az az Anyatejes Világnap vagy szülői  
munkaközösség. Örömmel válaszolok a tanácstalan anyukák kérdé-
seire fogászat témában az ilyen rendezvényeken. A Születésünnephez 
most fogok csatlakozni, és egy ingyenes szűréses délelőttöt szervezek 
kismamáknak és kisgyerekeseknek. 

• A segítségnyújtásod, jótékonykodásod hat a lányaidra?
Sok mindent erővel akarunk átadni a gyermekeinek, de van, amiről 
nem is beszélünk, mégis úgy csinálják, ahogy mi. Liliána kutyákat 
ment, Viktória mindig dob a pénzgyűjtőperselyekbe. 

• Mit csináltok a legszívesebben a családdal?
Utazunk és kirándulunk. Nagyon szeretünk új helyeket felfedezni, 
rácsodálkozni arra, hogy az országunk milyen gyönyörű.

• A férjeddel tudtok kettesben minőségi időt együtt tölteni?
Mi is az a minőségi idő? Szerintem az is minőségi idő, amikor reggel 
úgy tudunk kávézni, hogy van 15 percünk beszélgetni az élet dolgairól. 
Szánunk arra időt, hogy elmenjünk ketten moziba vagy a Dumaszínház 
előadásaira. Szeretünk együtt jókat nevetni. Kellő szabadságot is kell 
adni a másiknak. Például a férjem tegnap jött haza Afrikából. Ő nagyon 
szeret fotózni, építőmérnök, és egy nagyobb munka után megengedi 
magának, hogy kisebb-nagyobb fotós túrát tegyen. Szerintem pont attól 
szép egy kapcsolat, hogy mindenki megkapja a kellő szabadságot  
és egyéni tevékenységet.

• Téged mi kapcsol ki?
Egy jó beszélgetés, vagy akár a befőzés. Abban igazán el tudok 
merülni, de így hat rám egy ételnek az elkészítése is, amikor nem 
vagyok időhöz kötve. 

• Van tanácsod a nagy családot tervezőknek?
Sose higgyék el, hogy mások jobban csinálják! Én éveket töltöttem el 
azzal, hogy azt képzeltem mindent rosszul csinálok. Pedig mindenki 
küszködik, és nagyon sok tanulást, fejlődést igényel, hogy az ember 
egy nagy családban tudjon létezni. Azonban a párunkra is oda kell 
figyelni. Sohase felejtsük el, hogy akkor szép és egészséges egy család, 
ha apa és anya is jól van. Egy párkapcsolaton dolgozni kell, folyamatos 
fejlődésre van szükség. Nem baj az, ha nem megy minden mindig 
csodásan. Nagyon sokat lehet tanulni a rosszabb időszakokból.  
Utána pedig egy sokkal magasabb szinten lehet folytatni.

Vágsélei Csilla Sára

Fogorvosi rendelője mellett a háztartást is vezeti.  
Három lányát az önállóságra biztatja, és férjével 
közösen kitapasztalták, hogy igenis mindent 
tanulni kell, még a szülőséget is. Dr. Járomi Évával 
beszélgettünk családról, munkáról, közösségről.
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•  2017-ben alakult újjá a Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizottság.  
Mit is jelent ez? Mi a Bizottság fő célkitűzése?

Alapvető célunk a megelőzés, a város közlekedésbiztonsági helyzetének 
javítása, a balesetek számának csökkentése. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a gyermekek biztonságos közlekedésre való nevelésére, a közleke-
dési szabályok betartására. A gyerek ilyen irányú oktatásában már akár 
óvodás kortól részt veszünk. Az általános iskolák alsó tagozatos osztá-
lyait rendszeresen látogatjuk. Újjáalakulásunk után aktívabban és egyre 
szélesebb körben szervezünk programokat az oktatási intézmények és 
a lakosság részére is. Több és színesebb együttműködésre törekszünk, 
példaként említeném Vámos Robit, aki színezőket rajzol nekünk, vagy  
a Patkós Irma Művészeti Iskolát, akikkel a Piros pajzs a biztonságért  
elnevezésű programban dolgoztunk együtt.

•  Egyenruhában rendőr osztja meg a gyerekekkel az alapvető közleke-
dési szabályokat az iskolában. Hogyan kell elképzelni egy ilyen órát? 
Miként valósul meg ez az intézményekben?

Hiszem, hogy a gyerekeknek már első osztálytól el kell kezdeni a bizton-
ságos gyalagos közlekedés elsajátítását. Meg kell tanulniuk alapvető 
szabályokat, azt is, hogy hol és hogyan szálljanak ki az autóból. Hol 
juthatnak át az úttesten, a kerékpáros közlekedést, annak kötelező tarto-
zékait. Ismerniük kell a szabályokat, amiket be kell nekik majd tartani.
A Bizottság segítséget nyújt a szülőknek ebben az oktatási intéz-
ményeken keresztül. Ahol szükségét érzik ennek a pedagógusok, 
szólnak, és mi megyünk. A gyerekek - eddigi tapasztalatom alapján 
- szívesen fogadnak bennünket. Megtaláljuk a közös hangot, érdeklődőek, 
esetleges visszatérésünkkor elmondják mit jegyeztek meg: már tudják, 
hogy nem lépnek ki takarásból az úttestre, elmondják ezt a szülőknek 
is, ha együtt közlekednek. Ha már első osztályban elsajátítják ezeket, és 
gyakorolják is, akkor nagyobb korukban jobban elkerülhetik a baleseteket.

•  Milyen lehetőségek vannak a közlekedési szabályok szemléltetésére?
A ceglédi Rendőrkapitányságnak van kerékpáros ügyességi pályája, amit 
magunkkal tudunk vinni az iskolákba, jó idő esetén kivinni a KRESZ 
parkba. Versenyeket szoktunk szervezni, melyekhez jutalomként közle-
kedéshez kapcsolódó ajándékcsomagokat tudunk adni. Filmeket vetítünk, 
színezőkkel, feladatlapokkal is készülünk. A Pest Megyei Baleset-megelő-
zési Bizottság nagyban hozzájárul a munkánk színvonalához, az általuk 
készíttetett szóróanyagokkal, matricákkal, közlekedési csomagokkal, 
láthatósági eszközökkel látnak el bennünket.

•   A napokban hallottunk az egyik elsős osztály rendkívüli baleset-
megelőzési órájáról Vámos Robival.

Igen, a Református Általános Iskola 1.m. osztályában jártunk. Vámos Robi 
rajzolt, én közben közlekedési intelmeket mondtam. Bevontuk a gyere-
keket is. Kérdéseimre a helyes választ ők maguk rajzolhatták be a táblán. 
Vissza tudták mondani a fontos üzeneteinket az óra végén, a vizualitás  
a szabályok rögzítésében sokat segített nekik.

•  A Baleset-megelőzési Bizottság munkája nem csak az intézményekre 
terjed ki. Hogyan tudja megszólítani a lakosságot?

2017. augusztusában szerveztük meg elsőnek a Cegléden Kétkeréken c. 
programot, melyben Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság is együtt-
működött. Ez egy családi program volt, ahol lehetőség nyílt kerékpáros 
ügyességi pálya kipróbálására, kerékpárok regisztrálására, motorok 
műszaki bevizsgálására, nézhettek a résztvevők motoros bemutatót,  

kipróbálhatták a motoros ügyességi pályát is, kitölthettek 
különböző tesztlapokat. Sikere volt, 2018-ban folytatjuk.

• Szeretnénk néhány tanácsot adni a kerékpárral közlekedő gyerekek 
szüleinek, mi most ebben kérnénk a segítséget!
Tapasztalataim alapján városunkban negyedik osztály környékén kezdenek 
egyedül járni a gyerekek. Ameddig kíséri a szülő, menjen mindig a kicsi 
mögött, így lesz lehetősége rászólni, tanáccsal ellátni, veszély esetén 
felszólítani, közbelépni. Tisztában kell lenni azzal, hogy a gyerekek 12 év 
alatt főútvonalon nem közlekedhetnek. Ilyenkor felmehetnek a járdára, 
de egyébként nem. Erre minden szülőnek nyomatékosan fel kell hívnia 
gyermeke figyelmét, hiszen kerékpárral a járda az ő számára és az azon 
gyalogosan, kisgyermekként kismotorral közlekedők számára is veszélyes 
tereppé válna. Tudatosítani kell bennük, hogy amint kilépnek az utcára, 
onnantól a közlekedés részévé válnak, veszélybe kerülhetnek.

Virág Henrietta

Gyermekek útközben
-	Szeretnénk	biztonságban	tudni	őket
Első alkalom, hogy egyedül sétál át a közelben lakó nagyszülőkhöz suli után... 
A mai napon teker elsőnek haza egyedül... - Szülő legyen a talpán, aki ezeket 

a szituációkat nem izgulja túl. De hogyan is lehetnénk nyugodtak a mai rohanó 
és figyelmetlen világban, amikor gyermekeink egyedül közlekednek az utakon? A 

biztonságukért, és ezáltal saját magunk nyugalmáért a legtöbbet akkor tehetünk, 
ha a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre alaposan felkészítjük őket. Hiszen a KRESZ 

szabályai nem csak a jogosítványhoz kötött járművezetőkre vonatkoznak, egyes részeit már gyermekkorban el 
kell sajátítani. Ennek megismertetésében nyújt nekünk szülőknek és a pedagógusoknak segítséget a Rendőrség 
Baleset-megelőzési Bizottsága. A ceglédi Bizottság munkájáról Sós Zsanett törzsőrmesterrel beszélgettünk. 

A közlekedésbiztonság egy társadalmi érdek. 
Figyeljünk a gyerekekre!

A biztonságos közlekedést az utcán 
kívül is erősíthetjük. Az Országos  

Baleset-megelőzési Bizottság kisfilmjei Zsófival  
a főszerepben elérhetőek a neten is! 

TIPP!

Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizottság
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1.  El tudná mondani tömören mit is csinál a hétköznapokban?  
Honnan jött az ötlet, hogy gyerekkel fog foglalkozni?

Eredetileg gépészmérnökként dolgoztam, ebben is elértem sikereket,  
de valahogy úgy éreztem, hogy ez nem közvetlen szolgálja az emberek  
jó dolgát. Amikor erre rájöttem, ott hagytam, akkor tértem vissza gyerek-
kori rajzokhoz, ebből alakult ki később a Táblácska vállalkozás. Erre 
építettem egy egészen nagy csapatot. Ők már önállóan tudnak dolgozni, 
nekem már nem kell részt vennem az alkotói feladatokban, majd megint 
felötlött a gondolat, hogy adni jó, így készültek el az első színezőim, ezek 
sok helyre eljutottak. Ennek nyomán kialakult egy párbeszéd, aminek  
a vége az lett, hogy megtartottam az első órát Cegléden, a Táncsics 
Iskola Népkör utcai épületében. Ez még közel sem az volt, mint a 
mostani coachingosak, de valahogy híre ment, és elkezdtek érdeklődni 
az emberek eziránt. Ahogy elkezdtek érdeklődni, le kellett írni. Ahogy 
leírtam, elkezdtek rá jelentkezni. Itt mindenképp szeretném megemlí-
teni Ócsai Annamária nevét, mert rengeteget segített abban, hogy ez 
egy kidolgozott, metódussal rendelkező óratípus legyen. És hogy mi 
is ez? Ez egy közös rajzos óra, ahol igyekszem megmutatni a gyere-
keknek, hogy mennyi mindenre képesek, igyekszem az önbizalmukat 
építeni, és nemcsak egy óra erejéig, hanem hosszú távon. Igazából egyik 
vonalat sem terveztem előre, valahogy így alakultak a dolgok, én pedig 
engedtem ennek.

2.  Honnan jött az ötlet, hogy a ceglédi Rendőrkapitánysággal  
együtt fog működni?

Az órákon nem rajzórát tartok, hanem ahogy mondtam önbizalmat 
építek, megmutatom, hogy mire képesek a gyerekek, ennek folyamán 
észrevettem, hogy mindenre fogékonyabbak rajzos, nem a szoká-
sosan zajló óra formájában. Így találkoztam össze Sós Zsanett rendőr 
törzsőrmesterrel (Sós Zsanett-tel készült interjú a 9. oldalon található) 
is. Járunk egy bizonyos osztályba mindketten (az évfolyam ugyanaz,  
de a gyerekek persze változnak, hiszen felnőnek közben), ő baleset-
megelőzési oktatást tart, én pedig a rajzcoachingot tartom. Elkezdtünk 
beszélgetni erről Zsanett-tel, hogy hogyan is lehetne ezt a két dolgot 
összekapcsolni? Jött is az ötlet: egy közös óra és színezők! 

Egy véletlen folyamán egyszerre kerültünk be egy osztályba, ahol 
végül is együtt tartottunk egy órát, ebből egy nagyon jó 45 perc sült 
ki. Zsanett által közvetített, tanított dolgok jobban berögzülnek,  
ha rajzos formát is kaphat az aktuális téma. Hogy lehet igazán érdekesen 
kivitelezni ezt? Úgy, hogy a gyerekek teret kapnak a táblánál, amire 
egyébként alig van lehetőségük, kevés az az iskola, ahol ezt megen-

Hogyan lesz egy gépészmérnökből rajzos coach 
és gyermek tehetséggondozó, és egyáltalán, hogy 
lesz ebből baleset-megelőzési oktatás? Úgy, hogy 

a „jót” tovább szeretné adni, keres valamit, 
amiben még tehetségesebb, a többi pedig jön 

magától. Hogy jutott el ez Ceglédre, ahol megint 
jött az újabb „jó”? Interjú Vámos Robival a 

Táblácskák megálmodójával.

Útrakelt táblák
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gedik, hogy szabadon rajzoljanak rá, de itt bátorságot kapnak.  
Ha pedig most meg is kapják a lehetőséget, akkor valahogy bevésődik  
a tudás. Nem azt mondom, hogy tökéletesen tudni fogja a KRESZ-t,  
de sokat fog belőle ismerni.

Zsanett mindig panaszolta, hogy nagyon nehéz színezőket találni  
a gyerekeknek, ami magyar vonatkozású, és nyilván nem lenne 
célszerű, ha olyan dolgokat tanulnának meg, amik mondjuk itt 
nincsenek (pl. nincs olyan tábla hazánkban), vagy esetleg mások  
a vonatkozó szabályok. Meg is beszéltük, hogy a „legrázósabb” 
témákat vesszük elő: gyalogátkelőhelyek, hol tudunk átmenni az úton 
ha az nincs, hol biciklizhet a gyerek stb. A színezőkkel akarjuk elmé-
lyíteni a tudást és élményt adni.

3.  Mi az általános tapasztalat a színezőkkel kapcsolatban? 
Pedagógusok és saját tapasztalat alapján is az a visszajelzés, hogy 
amik színezőkbe vannak átvezetve, azok hamarabb bevésődnek, 
másrészt ezek sikerélményt adnak, mert amit kiszínez a gyermek  
az szép lesz, az az ő alkotása lesz, hisz tulajdonképp alkot is, saját 
maga használja a színeket, árnyalatokat. Ezt megmutatja másoknak 
is, aztán ők is szeretnék megcsinálni a saját kezükkel, így terjedni 
tud, ebben az esetben majd a tudás is.

4. Milyen lesz a stílusa a színezőknek?
Maradok a Táblácskák stílusánál, azt vettem észre, hogy ez jobban 
megfogja a gyerekeket, és nemcsak őket, hanem szüleiket is. Ha őket 
megfogja, akkor oda fogják adni a gyerkőcöknek. Olyat kell alkotni, ami 
a felnőtteket is képes megnyerni, illetve olyan gyerekekhez is eljuthat, 
akikhez egyébként színezők nem jutnak el, például anyagi okok miatt, 
vagy akiknek a szülei esetleg nem tartják a közlekedéssel kapcsolatos 
információkat annyira fontosnak. Zsanett-tól megkapják a tudást, amit 
elvisznek magukkal, a színezőkkel mélyíti a hallottakat, és reméljük  
a felnőttekre is hatással lesz az ha például a saját gyermek szól, hogy 
„Anya ne menj át itt, hisz ott a zebra!”.

5.  További iskolákat is felkeres ezzel a témával, vagy esetleg további 
rendőrkapitányságokkal is tervezi az együttműködést?

Nekem szoros a menetrendem. De szeretném azt felvetni, hogy a 
továbbiakban közvetlen azoknak adom át a tudásom, akik járnak  
a gyerekekhez: elsősegélyesek, rendőrök stb. Átadnám azt, amit én tudok: 
közös nyelv a gyerekekkel, ha megvan a közös nyelv, akkor a gyerekek 
megnyílnak, és sokkal nagyobb lesz a befogadó képességük erre.

tp

HIRDETÉS

Kedves Gyerekek!
Mostani Családinfó számunk sem maradhat el játék nélkül.  
Épp egy autós szorul segítségre a kanyargós útvesztőben.  
Te elég ügyes leszel ahhoz, hogy segíts neki? Ha igen,  
akkor a jó útvonalat küldd el szerkeszőtségünk egyik címére  
(6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17. vagy 2700 Cegléd Múzeum u. 3.), 
vagy az info@dpmsz.hu e-mailre, de akár behozhatod személyesen 
is a fenti címek egyikére.

Nyereményeink:
• családi mozibelépők
• könyvek a Kolibri Kiadó jóvoltából
•  közlekedési csomag a Ceglédi Rendőrkapitányság jóvoltából
•  kettő darab családi belépő jegy a kecskeméti Ciróka Bábszínházba

A helyes megfejtéseket 2018. április 23-ig várjuk. Sok sikert, 
találd meg a kivezető utat!

A Családinfó szerkesztősége
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Ezzel szemben pl. José Silva (az agykontroll megteremtője) vagy a francia 
André Stern nem jártak iskolába, mégis teljes és boldog életet éltek.  
A 42 éves André így ír erről az …és sosem jártam iskolába Egy boldog 
gyerek története című könyvében: „Hétköznapi gyerek vagyok. Minden 
gyereknek lehetősége lenne hasonlóan élni. Ami ehhez szükséges, az nem 
egy speciálisan előkészített környezet, hanem a lelkesedés, szabadság, 
bizalom, tisztelet és az idő. Semmi több, de kevesebb sem…” 

Magyarországon törvény írja elő a tankötelezettséget 6-tól 16 éves 
korig; azonban az iskolakezdés indokolt esetben kitolható 7 éves korig. 
A 2018/19-es tanév szeptemberétől tehát azok tankötelesek, akik 2012. 
szeptember 1. előtt születtek. A törvény alapján az iskolakezdésről az 
óvodavezető dönt, illetve szükség esetén (pl. véleménykülönbség  
a szülő és a pedagógus között; kérdéses a gyermek fejlettsége…) kezde-
ményezi az iskolaérettség megállapítását. A 20/2012-es EMMI rendelet 
értelmében, az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 
március 1. és április 30. között köteles beíratni a lakóhelye szerint 
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára akkor is, ha nem fogja 
elkezdeni az iskolát.

ENNYIT AZ ELŐÍRÁSOKRÓL, DE MOST NÉZZÜK,  
MITŐL IS ISKOLAÉRETT EGY KISGYERMEK? 
A gyermeket születésétől 6 éves koráig számtalan inger éri, rengeteg 
lehetősége van a játszva tanulásra, fejlődésre. Elsősorban azonban biztos 
szülői háttérre van szüksége. Fontos, hogy mikor-hogyan-mit és mennyit 
eszik (6 éves korára min. 110 cm és 18 kg-nak kell lennie), mettől-meddig 
alszik (ágyba kerül pl. este 8 körül egy meseolvasás után?), mivel tölti 
a mindennapjait (tévézik, tabletezik, okostelefonozik vagy rajzol, fest, 
szaladgál, énekel, táncol, beszélget, szerepjátékot játszik stb.)?
Rendkívüli jelentőséggel bír a gyermek életében a szülőkkel (testvé-
rekkel, nagyszülőkkel) együtt töltött minőségi idő. Vajon türelmesen vála-
szolunk a kérdéseire, megbeszéljük vele, hogy mi mindent tapasztalt 
aznap, letelepszünk hozzá a földre együtt játszani, énekelünk neki/vele, 
mondunk együtt verseket-mondókát, sétálunk, kirándulunk a termé-
szetben? A két agyfélteke harmonikus (együtt)működése és a mozgásko-
ordináció, valamint a tüdőkapacitás megfelelő fejlődése érdekében töltsön 
napi 2-3 órát a szabadban; sétáljon, szaladgáljon, mássza meg a fákat,  
a játszótér összes játékát!

Számtalan tanulmány olvasható már az „okoskütyük” kisgyermekkorban 
történő használatának veszélyeiről; ezeket az eszközöket az iskolában 
úgysem használhatja a gyermek, ezért amennyire csak lehet, kerüljük el, 
helyette töltsünk vele tartalmas időt. Amennyire csak lehet, éljük  
a mindennapokat „napirend” szerint; legyenek szabályok, kötelezettségek, 
amelyeket elvárunk a gyerektől. Bátran adjunk neki – korához illő – felada-
tokat; tartson rendet a játékai között, segítsen a főzésben, házi munkában, 
csináljuk együtt. Hagyjuk, hogy önállóan végezzen el feladatokat; dicsérjük 
bátran, erősítsük abban, amiben ügyes, és biztassuk az újrapróbálkozásra, 
arra, hogy semmit ne adjon fel, csak mert elsőre nem sikerült. Engedjük, 
hogy kifejezésre juttassa az érzéseit, szükségleteit, hogy kipróbálja magát 
minél többfajta (kéz)ügyességet igénylő tevékenység során (rajzolás, 
festés, vágás, ragasztás, hajtogatás, főzés, tánc, sportok). Az óvodán kívül 
is érdemes vele minél gyakrabban valamilyen közösségbe/társaságba 
menni, hogy kialakuljon a csoporthoz tartozás élménye, egyfajta fegyelem 
és önmegtartóztatás, hogy megtanuljon türelmesen várakozni, másokra 
figyelni, nyugton maradni majd 45 percen keresztül.

Természetesen a pedagógusok és szükség esetén a pszichológusok 
más mércével mérik az iskolaérettséget, de ha a fentiek többsége részét 
képezi a kisgyermek mindennapjainak, ha boldog, kiegyensúlyozott, 
biztonságot adó családi háttérrel bír, akkor meg se fog kottyanni a váltás 
az óvodából az iskolába.

Makra Zsuzsanna
gyermek-agykontroll oktató pedagógus

…kezdősorok után remekül fogal-
mazza meg Gyurkovics Tibor „Iskola-
nyitogató” című versében, hogy miért 
is járunk iskolába, mennyi minden 
készséget-képességet szerezhetünk 
ott meg.

Iskola, iskola, 
  ki a csoda jár oda?
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„A mai napig tanulok...”
Vágsélei Csilla Sára interjúja  

a	Ciróka	Bábszínház	főrendezőjével,	Kuthy	Ágnessel

A családi példa és a bábok között 
töltött gyermekkor mellett nem 
meglepő, hogy ő is a bábszínházban 
találta meg hivatását. A szabadúszó 
évek és a Berlinben töltött időszak 
után, hat évvel ezelőtt csatlakozott  
a Cirókához. 

• Honnan jött a bábszínház iránti szerelme?
Édesapám Tapasztó János volt a magyarországi bábmozgalom egyik 
alapítója.  Tanítványaiból lettek a későbbi Állami Bábszínház tagjai. 
Közöttük például Havas Gertúd és Kiss István vagy mondjam inkább úgy, 
hogy Mazsola, Manócska és Morzsa kutya? Apu 3 éves koromban meghalt, 
és örökségül maradt 30 báb a különböző műsoraiból, amelyeket édes-
anyámmal Tatay Éva vers- és prózamondó előadóművésszel együtt készí-
tettek. Ahogy visszaemlékszem bizarr lehetett a hozzánk látogatóknak  
a gyerekszobába lépni, mert volt ugyan Füles nyuszi és Róka koma, azonban 
az esti bábkabaréjához apukám elkészítette Hitler, Churchill és Rettentő Iván 
bábjait is. Volt Kreml-díszlet, bábméretű ötévesterv-transzparens, nagy zsák 
dollár felirattal… hát… közöttük nőttem fel. Ma már úgy gondolom, hogy 
apapótló szerepe volt nálam a bábszínháznak. 

•  Meséket visz színre, mennyire kell gyermeknek maradni a mesék rende-
zéséhez?

Azt nem tudom, hogy mennyire vagyok gyerek, amikor feldolgozok 
egy mesét. Ez egy szakma. Évekig képeztek óvónőnek, majd drama-
turgiát, képzőművészetet, mozgást, zenét, színháztörténetet, szcenikát 
tanultam. Több száz színpadi gyakorlaton vettem részt, idehaza a Kolibri 
és a Budapest Bábszínház stúdiójában, majd Berlinben a színművé-

szeti főiskolán. Azonban sohasem szabad elfelejteni a felkészülésnél a 
gyermekek életkori sajátosságait. A mai napig tanulok abból, ahogyan a 
jelenetekre reagálnak, és mindig megpróbálom ezt a következő darabnál 
felhasználni. Az alapkérdésre visszatérve, kifejezetten boldog vagyok, ha a 
való világból lehetőségem van egy mesevilágba menekülni, ahol a jó győz 
és a gonosz elbukik, miközben arról elmélkedünk, hogy behúzható kutya-
póráz segítségével vagy szabó mérőszalaggal nyúljon meg egy báb keze. 

•  A Cirókában főrendező és a Katona József Színházban is rendezett gyer-
mekdarabot. Egy bábelőadás rendezési munkája mennyiben tér el egy 
hagyományos színházi darabétól?

Egyrészről ugyanaz. A színpadon színészek próbálnak, a hangosító és 
a világosító várja az utasításokat, a súgó súg, az asszisztens jegyzetel, 
a dramaturg segítően duruzsol a rendező fülébe, az ügyelő meg három 
óra próba után könyörög, hogy tartsak már szünetet, mert mindenki 
tikkad. Másrészről viszont a bábszínpad esetében a színészeket instru-
álom ugyan, de ők úgy dolgoznak, hogy a magukban is tudatosan felépí-
tett alanyt, a báb testén keresztül játsszák el. Egy színházi előadásban 
a színész lelkiállapotát a saját mimikája segíti. Hosszú monológokat 
mondhat úgy, hogy közben akár meg sem mozdul. A bábszínházban ez 
dögunalom lenne. Ott más eszközökre van szükség. A látvány, a fény,  
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a zene és legfőképp a báb mozgása a bábszínház mimikája. Például a bábra 
nem hat a gravitáció. Repül, siklik, fantasztikus mozgásokra képes. Test-
részeit elveszítheti vagy összecserélheti. A színészhez képest a báb egy 
olyan anatómiai jelenség, amely kénye-kedve szerint képes megnyilvánulni. 
Próba során a báb mozgásának koreográfiájára megy el a legtöbb idő. 

• Mióta tagja a Ciróka társulatának, és milyen a Cirókás élet?
Hat éve. A Ciróka előtt szabadúszóként jártam az országot, ami fiatalon 
nagyon izgalmas dolog. Megis-
mertem az ország bábszínhá-
zait, részem lehetett több külföldi 
előadás létrehozásában. Barát-
ságok és fontos szakmai pilla-
natok részese lehettem, de mindig 
csak egy hónapig. Mindenhol 
kicsit kívülálló maradtam.  
A Cirókában két problémafeltáró 
darab rendezése után Kiszely 
Ágnes igazgatónő megkérdezte, 
hogy nem szerződnék-e le Kecs-
kemétre főrendezőnek? Rögtön 
igent mondtam. Így évek óta 
már azt is tanulhatom tőle, hogy 
hogyan kell intézményt vezetni 
és döntéseket hozni. Kemény 
volt az első években. Ági nagyon 
támogató és mindig nyitott az új ötletekre, például a társintézményekkel való 
koprodukciókra. Így valósulhatott meg a kecskeméti filharmonikusokkal  
a Mussorgsky Egy kiállítás képei előadásunk vagy a Leskowsky hangszer-
gyűjteménnyel közösen a Kodály-módszerre épülő kalandjátékunk.  
A színház szociálisan érzékeny, ami nagyon fontos a számomra. A Megyei 
Kórházba járunk a meséinkkel, idén karácsonykor mi is részt vállaltunk a 
cipődobozos ajándékozásban. Idei ötletünk a 650 éves Kecskemétre érkező 
Fülöp kiskecske, aki egész évben a Cirókában rakoncátlankodik. A társulat 
pedig egy olyan sziget, ahol tudom, hogy mindenkinek fontos a Ciróka, és  
a magánéleti problémáinkkal is bátran fordulhatunk egymás felé.

• Milyen színházi szemléletmódot hozott Berlinből?
Berlinben az illúzió színház helyett a brechti elidegenítés jellemezte  
a bábszínházat is. A bábos nem paraván mögött, a takarásban állt, hanem 
kijött a báb mellé. Így a bábszínház többé nem csak azt jelentette számomra, 
aminek itthon tartottam. A báb szerepe teljesen más értelmezést nyert a 

kinti tanulmányaim folyamán. Magyarországon a báb, mint emberről levált, 
önálló jelenség önmagát képviseli a színpadon, autonóm lény és egyedural-
kodó volt. Azonban ahogy a mozgató kiállt a bábu mellé a térbe, a közös játé-
kukkal kibővítették, megsokszorozták a kifejezés és ábrázolás művészi lehe-
tőségét. Egymásra tekintettek, kommunikáltak egymással, összekeveredtek, 
és már nem voltak szétválaszhatóak egymástól. Személyiségük összefolyt, de 
függetlenként viszonyulnak egymáshoz. Tulajdonképpen ezt a skizofréniát 
tanultam többek között Berlinben.

•  Február elején mutatták be a 
Hogyan fogjunk csillagot? c. 
előadást, amit Gimesi Dóra 
írt. Nem először dolgozik 
együtt Dórával. Mit szeret 
Dóra történeteiben?

Nagyon közel állnak hozzám Dóra 
meséi. A lelkemet tépázzák úgy, 
hogy közben kínomban röhögök. 
Karakterei mai alakok, mai nyel-
vezettel, azonban felruházza őket 
a klasszikus mese archetípusaival 
is. Sűríti a dráma szövegét, sajátos 
Gimesi stílusban. A Hogyan 
fogjunk csillagot? mesének inspi-
rációjául Jean Effel francia kari-
katurista, a 2. Világháborúban 
rajzolt A kisangyal című könyve 

szolgált. Az óvóhelyen reményt és vigaszt nyújtottak Effel üzenetei. Nagyon 
sokat forgattam kisgyerekkoromban ezt a kis könyvet. Ennek a könyvnek a 
segítségével tanultam meg olvasni. Így került Dórihoz a könyv, majd együtt 
kitaláltuk a történetet. A másik fontos alkotótársam, akivel szintén szoros 
szimbiózisban alkotok, Mátravölgyi Ákos. Ákosnál a letisztult, stilizált tereket 
szeretem, és ebben a mesében a trükkös bábjaiért tudtam lelkesedni. Fontos, 
hogy olyan színpadi térben és figurákkal dolgozhassam, amelyek inspirálnak 
és feladatot adnak számomra. És ezt tőle mindig megkapom.

• Mire taníthatja a kicsiket és akár a nagyokat ez a darab?
Nem igazán szeretem ezt a kérdést, mert nem a tanítás a célom. Nem 
szeretném megmondani, hogy ki mit gondoljon. Véleményem szerint az 
adott néző lelkiállapotához és problémáihoz képest jelent egy előadás mást és 
mást. Nekem ez a mese azért volt fontos, mert egy helyét kereső kisangyal, 
aki úgy tűnik semmire sem alkalmas, és senkinek sincs rá szüksége, olyan 
barátra lel, akiért még az angyali létét is feláldozná. 

HIRDETÉS
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Arcüreggyulladás
A fül-orr-gégész tanácsai

Életünk első éveinek leggyakoribb betegsége a nátha. Egyre gyakoribb 
panasz, hogy nem gyógyul meg egy héten belül, hanem elhúzódik, és  
a légutak teljes hosszában vagy a fülek felé haladva okoz szövődményeket. 
A gyakori előfordulás okai: a gyermekek hurutos betegségei; a szűnni nem 
akaró nátha és köhögés. Ennek hátterében a helytelen táplálkozás és  
a környezetszennyeződés következtében kialakuló gyengült immunitás áll. 

A teljes kórképet neveztük el a hétfejű sárkány-betegségnek, lévén,  
hét összefüggő kórkép komplex együtteséről van szó. Az a jellegzetes-
sége, hogy egyidejűleg mind a hét betegséggel meg kell birkózni, hogy 
megszűnjön. Mint a mesében: nem elég a sárkány egyik fejét levágni, 
hanem mind a hetet le kell vágni, hogy a sárkány felett győzedelmesked-
jünk. A gyermekek ennek a veszélynek fokozottan ki vannak téve, hiszen  
a belélegzett szennyeződést az orrfújás elégtelensége miatt nem tudják eltá-
volítani. Az arcüregből a váladékürítést úgy kell elképzelni, mint amikor  
a tej kifut a fazékból. Csak a „túlfolyás” tud ürülni. Ez viszont lassan, folya-
matosan történik, emiatt a fertőzött váladék hátracsorog az orrmandula felé, 
utat talál a fülekhez, és a légvételekkel beporlasztódik az alsó légutakba. 

Forduljon szakorvoshoz: ha az elhúzódó nátha és köhögés nagyon gyakori 
panasz, főként a közösségbe frissen bekerült gyermekek között. Ha a 
panaszok minden korábbi kezelési módszer ellenére heteken, hónapokon 
át fennállnak, az arcüregek vizsgálata elengedhetetlen. Fontos feladat hárul 
a szülőkre, hogy időben vigyék szakorvoshoz a gyermeket. A felnőttkori 
fülbetegségek, arcüregbetegségek jelentős része abból adódik, hogy gyer-
mekkorban ezek a hurutos betegségek nem gyógyultak meg maradék-
talanul. A csecsemők és kisgyermekek szűnni nem akaró orrdugulása, 
zöldessárga orrfolyása lényegében arcüreggyulladást jelent. A tartós huru-

tokért leginkább az arcüregekben megbúvó kórokozók tehetők felelőssé.
Felismerése: még a gyakorlott orvosnak sem mindig egyszerű a felisme-
rése, mivel tünetei szegényesek, és nem azonosak a felnőttkori formával.
•  Ritkán jár fejfájással, legfeljebb enyhe nyomásérzékenység van 

az üregek felett.
• Nem jár magas lázzal, legfeljebb tartós hőemelkedést okoz.
•  Inkább az általános tünetek jellegzetesek: étvágytalanság, sápadtság, 

nyugtalan alvás, nyűgös, kiegyensúlyozatlan lelki állapot.

Pontosan a tünetszegénység az, ami miatt sok esetben nem gondolunk 
rá, és csak a fennállása után hetekkel, hónapokkal később derül ki a tartós 
hurutos állapot eredeti oka. Mit tehetünk a hurutos betegségek mielőbbi 
gyógyulása érdekében?
•  A természetes immunitás legfőbb fegyvere az anyatejes táplálás, azt követően 

pedig az egészséges étrend és lehetőség szerinti biovitaminok adása.
• Fontos a rendszeres, alapos orrváladék eltávolítása (leszívása).
•  Ezt követően jól működő pumpával bevihető orrszpré, amely váladékoldót, 

nyálkahártya-lelohasztó szert is tartalmaz (többféle orrszpré kapató a pati-
kákban, recept nélkül is. Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!).

•  Az arc melegítése gyorsíthatja a gyulladásos folyamat lezajlását.
•  Váladékoldó gyógyszer adása szájon át és belélegezve 

(gyógyszerporlasztóval).
• Gyulladásellenes szer az orvos megítélése szerint.

Végső következtetés, amely több évtizedes tapasztalatra épül az, hogy  
az eredeti okot, a náthát kell komolyan venni, hogy ne alakulhassanak  
ki a szövődmények. Tegyünk meg mindent a tiszta, egészséges környezetért. 

Dr. Somi Ildikó gyermek fül-orr-gégész szakorvos

A régi mondás szerint: „A nátha az orrban kezdődik, és a tüdőben fejeződik be.” 
A törvényszerűen egymás után kialakuló, egymáshoz kapcsolódó betegségek 
első állomása a gennyes nátha. Ha nem gyógyul meg – és ez sajnos elég gyakran 
van így –, a következő betegségsorozat veszi kezdetét: arcüreggyulladás, 
fülkürthurut, savós középfülhurut, orrmandulagyulladás, légcsőhurut, hörghurut.

HIRDETÉS
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AZ ÉLESLÁTÁS NAGY KINCS 
- figyeljünk gyermekeink szeme világára!

Nagyon fontos, hogy időben kiderüljön, ha a gyermek az egyik, vagy 
mindkét szemével gyengébben lát, mert ha nem derül fény bizonyos 
eltérésekre, azok később már – a látásfejlődés elmaradása miatt – sem 
műtéttel, sem egyéb módon nem gyógyíthatók. Sajnos sokszor a 
gyermekek nem jelzik, hogy nem látnak jól: nem veszik észre, termé-
szetes számukra, hogy homályosan látnak. Az időben történő felismerés 
ezért kiemelkedő jelentőségű.

,,Nem kötelező, de ajánlott az egészséges gyermeket 1 évesen, 2,5 évesen és 5 
évesen is elvinni gyermekszemészeti szűrésre. Ha azonban a családban halmozódó 
a szemüvegesség, évente ajánlott a gyereket szűrővizsgálatra vinni, még akkor is, 
ha nincs panasza.”(Dr. Sényi Katalin) 

Iskoláskor előtt gyakran rejtve maradnak a fénytörési hibák, mivel ekkor 
még kevesebb közeli, aprólékos munkát végez a gyermek. Minél többet 
használja azonban közelre a szemét, és minél inkább az érdeklődése az 
apróbb dogok felé irányul, annál inkább elfárad. Ilyenkor tünetek nélkül, 
észrevétlenül már csak az egyik szemét (a vezér-, vagy a kisebb fénytörési 
hibával rendelkező szemét) használja, a másikat pihenteti, ki-kikapcsolja, 
nem is néz vele. Ennek következtében 2-4 éves kor között kialakulhat a 
látható kancsalság, majd pedig a kancsalító, illetve rosszabbul látó szem 
lustává, tompalátóvá válik néhány hónap vagy év alatt. Emiatt végeznek 
rendszeresen szemészeti szűrést a védőnők, hogy még időben megta-
lálják a látászavarral küzdő gyermekeket.

De mit tehetünk és mire figyelhetünk szülőként?

•  Gyermekünk látását már csecsemő kortól kezdve saját magunk is 
megfigyelhetjük, az eltéréseket felismerhetjük. Kisbabánkkal vegyük fel 
a szemkontaktust, ha ránk mosolyog felismerte az arcunkat. 

•  Szemmozgását is ellenőrizhetjük egy mozgó tárggyal, amely lehet egy 

plüss állat, kézbáb vagy akár a kezünk. A tárgyat föl- le, jobbra-balra, 
majd átlósan mozgatva figyeljük követi- e mindkét szemével a mozgást. 
A tárgy követésének hiánya gyengébb látást jelez. 

•  2-3 éves korú gyermeknél játékosan ellenőrizhetjük lát-e mindkét 
szemével, nincs-e rejtett kancsalsága. Kukucs játékkal ez könnyen kide-
ríthető. Használjuk hozzá ismét a kézbábot, vagy bármely kedvenc 
állatkát (pl. nyuszi), bábozzunk a gyermekünknek, majd a játékba 
építsük bele, hogy kukucskál vele a nyuszika és takarjuk el az egyik, 
majd másik szemét. Ha például a gyermek nem hagyja, hogy a jobb 
szemét letakarják, ugyanakkor nem tiltakozik a bal szem letakarása 
ellen, az arra vall, hogy a bal szem gyengébben lát. 

•  Azt is megfigyelhetjük, hogy a takarást elvéve valamerre elmozdul-e az 
eltakart szem. Ha kintről befelé, bentről kifelé, fentről lefelé vagy aluról 
felfelé való elmozdulást észlelünk, az a normálistól eltérőt jelent. Egész-
séges szem esetén a szem helyzete nem változik a takarás feloldása 
után sem.

•  Labdázzunk! Az a gyermek, amely nem érzékeli a rossz látóélessége 
miatt a felé tartó, röpülő tárgyat, nem szeret labdázni, fél tőle, nem 
tudja elkapni a labdát.

•  Egy családi fotó is sok információt tartogathat a számunkra. A ferde 
vagy fordított fejtartás, a kancsalítás szintén azt jelzi, hogy gyermekünk 
nem lát jól.

•  A fényviszonyokhoz való alkalmazkodás is lehet árulkodó jel, ha nincs 
minden rendben a kis örökmozgónál. Erős hunyorgás, könnycsorgás, a 
szemek dörzsölése, bepirosodása a jellemző tünetek.

Figyeljünk gyermekeinkre, 
mert látásukért elsősorban mi szülők vagyunk felelősek!

Ordasiné Horváth Mária 
Optometrista, kontaktológus - Penz Optika

Ahhoz, hogy egy gyerek 
valóban megtanuljon látni, fontos, 
hogy a korai időszakban megjelenő 
szervi eltéréseket – szemizom egyen-

súlyi vagy fénytörési hibákat – 
a szakorvos minél előbb diag-

nosztizálja és gyógyítsa.
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A gombák és a gombaspórák mindenütt ott vannak a környezetünkben, a gyerekek 
leggyakrabban a háziállatokon (főleg kutyán, macskán, kis rágcsálókon) keresztül fertő-
ződnek. Általában több tényező együttes megléte szükséges ahhoz, hogy a gombák fertőzést 
okozzanak: ha megsérül a bőrünket védő barrier (a bőrünk savköpenye és a szaruréteg), 
akkor a gombák meg tudnak telepedni a bőrünkön, és elszaporodva fertőzést okoznak.  
A gombák általában felületesen, a bőr felső rétegét fertőzik meg. A gyermekeink bőre amúgy 
is vékonyabb, sérülékenyebb, elég egy kis karcolás vagy hámsérülés, és már kész a baj. 

A gombák szeretik a nyirkos, nedves környezetet, ezért a nehezen szellőző műszálas 
zoknik, alsóneműk és pl. az edzőcipők viselése jó életkörülményeket teremt nekik,  
ahogy a fokozott izzadás is. 

A hajlamosító tényezők közé lehet sorolni a közös zuhanyzó használatát, a gyakori kézmosást, 
vízbe nyúlkálást, a lúgos vegyhatású szappanok, kozmetikumok túl gyakori használatát, illetve 
nagyon gyakran látni bőrgombásodást sportoló (főleg birkózó) gyerekeknél is. A sportolókra 
jellemző az atlétaláb az izzadás és a zárt, rosszul szellőző edzőcipő viselése miatt. 

Bizonyos gyógyszerek, mint például az antibiotikumok szedése szintén kedvez a 
gombás fertőzés kialakulásának, hiszen az immun védekezésünket gyengítik. A bőr 
gombásodása bármelyik  testrészünkön jelentkezhet. Egyik legtipikusabb megjelenése a 
fejbőr gombásodása (mycosis capitis), mely főleg gyermekkorban fordul elő. Jellemzője 
a hajhullás, amely kerek foltokban jelentkezik: a hajszálak egységesen azonos magas-
ságban vagy különböző magasságban törnek el. Van mikor csak egy foltot látunk, van 
mikor többet. Ezek a foltok szép lassan nőnek, korpaszerű felrakódást, hámlást látunk, 
általában viszketés is kíséri a tüneteket. 

A gyermekek bőrén szintén gyakran látunk kezdődő gombás fertőzést: először csak egy kis 
piros, viszkető foltot, a szülő sokszor csak egy kis csípésnek véleményezi; majd ez a folt szép 
lassan növekszik, és kezelés nélkül több centiméter átmérőjű gombás bőrelváltozás alakul ki.

Házi kisállatok is terjeszthetik, legtöbbször a cicák, és ilyenkor a tünetek az állattal érintke-
zett területen alakulnak ki, leggyakrabban a kézen, karon, nyakon vagy az arcon 1-5 cm-es 
éles szélű, piros, körkörösen növekvő, a széli részén hámló, viszkető területek jelennek 
meg, körülöttük sokszor váladékozó aktív gyűrű, koszorú alakban apró kis hólyagok 
figyelhetők meg. Elhanyagolt esetekben a fertőzés továbbterjed, és nagy kiterjedésű hámló, 
viszkető bőrkiütések keletkezhetnek.

Fontos lenne tudatosítani a gyermekekben, hogy a háziállatok simogatása után mossanak 
kezet, és lehetőleg ne érintsék őket az arcukhoz.

A tünetek alapján a diagnózis könnyű, bár sokszor félre diagnosztizálják, és összetévesztik 
a gyerekkori ekcémával. Ha egy gombás betegséget félrekezelnek, akkor az egyébként jelleg-
zetes tünetek megváltoznak, és így a felismerésük a szakembernek is nehézséget tud okozni.

Általánosan a bőr gombásodását helyileg kezelik, de makacs, nagy kiterjedésű formák 
esetén szükség van belső kezelésre is.

Dr. Szabó András 
bőrgyógyász-kozmetológus 

Gyermekkori gombás 
bőrbetegségek

A gombás 
bőrbetegség  

nagyon gyakori,  
a gyermekkori bőrbeteg-
ségek közül az atópiás 
ekcéma után a második 
leggyakoribb, népbeteg-

ségnek számít.
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HIRDETÉS

Családinfó Magazin | 2018. március     21.



A babatervezés nem mindig  
sétagalopp. Az elvárásokkal teli 
stresszes élet, a genetikai háttér, 
az étel formájában elfogyasztott 
„mérgek” és az ádáz betegségek 
sajnos keresztbe tehetnek életünk 
egyik legnagyobb vágyának, 
a gyermeknek. Sok mindent 
tehetünk ezért az álomért már 
a tervezésekor. A tudománynak 
köszönhetően rengeteg segítséget 
kaphatunk akkor is, amikor már 
úgy tűnhet, hogy a természet is 
ellenünk van. 

Termékenységi problémákról és megoldásaikról 
Dr. Temesváry Béla szülész-nőgyógyász főorvos, 
női-férfi meddőség specialistával Vágsélei Csilla 
Sára beszélgetett.

A termékenység rögös, 
de reménnyel teli útja

 •  Érdemes-e kivizsgáltatni magunkat a babater-
vezés előtt? Illetve mit tehetünk a sikeres teher-
beesésért?

Érdemes, mert az évente egyszeri méhnyakrák-
szűrés, elsősorban onkológiai jellegű. Fontos, 
hogy a családot tervező hölgy figyeljen 
a testsúlyára. Ajánlatos elérni a normál 
testtömegindexet. Túlsúly esetén problémásabb  
a peteérés, rosszabb a hormonális háttér. Lényeges 
a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy rendbeté-
tele is, hiszen ezeknek a működése befolyásolja 
a peteérést. Léteznek magzatvédő vitaminok 
kifejezetten a teherbeesés előtti időszakra is. 
Ajánlatos a dohányzást is elhagyni és figyelni  
a helyes étkezésre, rendszeres mozgásra.
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• A fogamzásgátlót mennyivel korábban kell abbahagyni?
Az elhagyása utáni következő hónapban nincs már a szerve-
zetben hatóanyag. A gyógyszer alatt egy tartósan gátolt ciklus 
volt és nem tudjuk, hogy mennyi idő alatt áll helyre. Valakinek 
rögtön lesz rendes vérzése és peteérése, valakinek meg 
hónapok kérdése. Gyakorlatilag a következő hónapban lehet 
próbálkozni, de nem biztos, hogy rögtön sikerül.

• Melyik a legideálisabb kor a szülésre?
Legideálisabb a 20-30 év között, de tudomásul kell venni, hogy 
erre az időszakra datálódik az iskola, a házasság, anyagi háttér 
megteremtése. 35 éves korig mondjuk, hogy jól működik,  
a fölött kicsit döcögősebb lehet.

• Milyen jelek utalhatnak termékenységi problémára?
A férfiaknál egyedül az utalhat rá, hogy nincs ejakulátum. 
A hölgyeknél összetettebb. Ott a menstruációs kórelőzmény 
mutathat jeleket. Rendszertelen, kimaradó menstruáció utalhat 
a peteérés hiányára. Annak is érdemes figyelnie, akinél gyakori 
a kismedencei gyulladás vagy volt már hasi műtétje, mert ezek 
összenövéseket eredményezhetnek.

•  Mennyi idő után merülhet fel, hogy probléma van? Mikor 
forduljunk orvoshoz?

35 év után fél év. 35 év előtt egy év. Meddőnek azt a párkap-
csolatot mondjuk, ahol egy év alatt rendszeres házasélet 
útján nem következik be terhesség. 80-85% ennyi idő 
alatt teherbe esik. Sokan persze egyik napról a másikra 
szeretnék, ami feszültséget okoz. A túlzott akarás és  
a szorongás azért nem jó, mert a stressz mellékvese hormo-
nokat bocsát ki. Ezek szteroidhormonok, amelyek bele-
szólnak a normális petefészekműködésbe, így negatívan 
befolyásolva a termékenységet.

•  Melyek azok a leggyakoribb női és férfi betegségek, amelyek 
nehezíthetik a teherbeesést?

A nőket ma leginkább a PCOS és az endometriózis veszélyez-
teti. A PCOS a policisztás ovárium szindróma. A policisztás 
petefészken több ciszta helyezkedik el. Szindrómáról akkor 
beszélünk, amikor az egész testet meghatározó tünetek 
jelentkeznek. Ilyen tünet a férfihormon túlsúly okozta zsíros 
haj, kiütések, szőrösödés, magas vérnyomás, kezdődő cukor-
betegség, menstruációs zavar. Sokszor látunk policisztás 
petefészket, de ez nem mindig okoz problémát, csak ha kiter-
jednek a tünetek az említett módokon. Ha legalább 2-3 tünetet 
észlelnek, akkor érdemes a nőgyógyászhoz fordulni. Ezeknél  
a betegeknél nincs peteérés. A peteérés zavara először gyógy-
szeresen, továbbiakban műtét útján javítható. Legutolsó 
esetben az inszemináció és a lombik az ami szóba jöhet.  
Az endometriózis ennél sajnos súlyosabb. Normál esetben 
csak a méh üregében lehet méhnyálkahártya, az reagál  
a petefészekhormonokra, majd a menstruáció által a nyálka-
hártya lelökődik. Az endometriózis esetében a méhnyálka-
hártya kijut a hasüregbe, sőt távoli ízületekbe is, húgyhólyagba, 
belekre. Így a menstruációs vérzés nem csak a méhüreg, 
hanem a kis szigetek felől is vérzik. A szigetekből kijövő vér 
összenövéseket, cisztákat generál. Tünetmentessé lehet tenni 
valakit, de sajnos nagy eséllyel újra előjön eltávolítás után is.  

Az endometriózissal küszködő hölgyeket általában a fájó 
has és a fájdalmas menstruáció tünete viszi orvoshoz. Első-
sorban műtéti megoldás van, ami után szerencsés, ha rögtön 
terhes lesz, így megszűnik a menstruáció és a szigetek sem 
véreznek. Sok esetben nem sikerül azonnal a teherbeesés 
vagy még nem tervezik, ilyenkor le kell állítani a ciklust 
gyógyszerrel, hurokkal vagy injekcióval. Az endometriózissal 
küszködő hölgyek babája legtöbbször lombik útján fogan 
meg. Férfiaknál a leggyakoribb probléma, hogy a hímivar-
sejtek száma és mozgása kóros. A férfiak nemzőképességére 
rossz hatással van az ülő munka, a krónikus prosztatagyul-
ladás és a mellék-heregyulladás. 

•  Milyen vizsgálatok várnak arra a párra, akiknek nem sikerül 
a teherbeesés?

A férfi és a női meddőség ugyanolyan aránnyal van jelen 
Magyarországon, ezért hangsúlyozzuk, hogy a pár mind  
a két tagját párhuzamosan ki kell vizsgálni. A férfiaknál egy 
spermakép alapján kiderül, hogy mennyi hímivarsejtet termel 
a here, majd a hormonális és urológiai vizsgálatok követ-
keznek. A hölgyeknél a ciklusnak két pontján, 2-4. napon és 
a 21-23. napon egy-egy vérvétel alapján ellenőrizzük a tüsző-
repedését és -érését. A 3. vizsgálat a ciklus közepén egy UH 
vizsgálat, amikor azt láthatjuk, hogy alakul-e ki tüsző vagy 
sem. A 4. a HSG vizsgálat, amely a petevezeték átjárhatóságát 
mutatja meg egy kontrasztanyag segítségével.

•  Milyen lehetőségei vannak azoknak akiknek természetes 
úton nem sikerült a kisbaba?

A gyógyszeres kezelés utáni első lépés az inszemináció, 
vagyis a mesterséges ondóbevitel. Ennek az eredménytelen-
sége feltétele lehet a lombikprogramnak. Magyarországon  
11 intézményben van lombik program, az állam gyerme-
kenként 5 próbálkozást támogat, majd élveszületés esetén  
a következő gyermekek esetén 4-4 próbálkozást, azonban 
van várólista. Az ezekhez alkalmazandó gyógyszerek 90%-os  
támogatása is nagy segítség. Jó hír, hogy nagyon jó fagyasztási 
technikák vannak. Ha első lombikból maradt embrió, akkor az 
lefagyasztható és a következőnél is felhasználható. Viszonylag 
kevés az a pár, akinek nem lesz gyermeke a procedúra végére. 
Ismerek olyan asszonyokat akik 8-10 éve sem adják fel. Sok 
sikertörténetet láttam már. Nem szabad feladni, a tudomány 
fejlődik és nagyon sok lehetőség van. Kecskeméten is föl van 
karolva a meddőség. Úgy hiszem olyan szinten van a helyi 
ellátás, ami kedvező a kecskeméti párok számára. 

Dr. Temesváry Béla szülész-nőgyógyász főorvos, 
női-férfi meddőség specialista
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A fogászati implantáció pontosabb kivitelezésére kifejlesztett technika, 
ami a „szabad kezes” beültetést még precízebb beavatkozássá váltja. Az 
esetleges pontatlanságokat hivatott a digitális képalkotó rendszereken 
keresztül kiküszöbölni.

A szakmai álláspont alapján a hosszú távon sikeres implantátum 
egyik legmeghatározottabb tényezője az implantátum, vagy az 
implantátumok pozíciója.

Az eljárás lényege az egyedi fogpótlás előre 
megtervezése az adott páciens számára, a rágó-
szervének funkcionális, esztétikai részeként. Ez 
alapján a beültetendő implantátum/ok a lehető 
legoptimálisabb helyzetbe kerüljön vagy kerül-
jenek, a későbbi szövődmények megelőzése 
céljából. Az elvesztett implantátumok nagy 
százalékban a rossz helyzetből adodó kompli-
kációkból keletkeznek.

A digitális tervezés lépései:
1.  klinikai vizsgálat (digitális fotók 

alapján digitális mosolytervezés 
esztétikai praméterek miatt, a 
külső lágyrészek figyelembe 
vétele mellett)

2.  CBCT, OP röntgen elemzés, kiér-
tékelés (fontos belső lágy- és 
keményszövet képletek feltérké-
pezése)

3.  digitális tanulmányi mintára 3D 
fogpótlás tervezése (az egyedi 
ragókészülék funkcionális rehabi-
litációjának megfelelően, digitális 
artikulátor segítségével)

4.  Az első három lépés során keletkezett információk alapján a beül-
tetendő implantátumok pozíciójának meghatározása a digitális 3D 
állcsontokba.

5. Fúrósablon tervezése, 3D nyomtatóval való létrehozása.
6. Tervezett beültetés sebészi fúrósablonnal.

Előnyei között szerepel a kíméletesebb, biztosabb behelyezési kivite-
lezés, a fogpótlás elkészülte könnyebbé válhat, a tengelyállások pontos 
egyezése végett. A páciens komfortosabb, a saját rágókészülékének 
megfelelőbb fogpótlást kaphat. Ezzel a túlterhelésekből fakadó szövőd-
mények csökkennek.

Fontos megjegyezni, viszont nem minden esetben kivitelezhető (hely-
igénye miatt), nem minden esetben szükséges, az eljárás magasabb beke-
rülési költséget eredményez. Az irányított implantáció jelenleg a legfejlet-
tebb megoldás a hiányzó fogak pótlására.

Dombi-Dental  -  az innovatív fogászat

- avagy 3D digitális guide-dal, vagyis sebészi 
furósablonnal történő műgyökérbeültetés

IRÁNYÍTOTT IMPLANTÁCIÓ 
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Biztosan voltak már olyan pillanataid, amikor úgy érezted, 
szívesen kipróbálnál új színeket, de mivel nem tudtad 
melyik áll igazán jól, maradtál a biztosan bevált, többnyire 
semleges színeknél. Viseld a saját színeidet, és meglátod, 
sokkal üdébbnek, szebbnek és frissebbnek érzed magad, és 
a különbséget mások is azonnal észreveszik majd!

Hogyan tudhatod meg, mely színek állnak igazán jól?
Alapvetően az ember érzi legbelül, hogy mely színek 
állnak neki a legjobban. Sokszor ösztönösen nyúlunk 
a színtípusunknak megfelelő színekhez. De ha nincs 
mögötte tudatosság, a környezet sokszor félrevisz, és 
csupán azért veszünk meg egy ruhát, mert az éppen divat.

Ezért jó ha van segítségünk. Ha szeretnéd megismerni 
pontosan a színeidet, keress fel egy színtanácsadót, aki 
színes színkendőkkel meg tudja állapítani, hogy melyik szín-
típusba tartozol, hogy többé ne vásárolj felesleges darabokat.

Az élet olyan csodálatosan formált meg mindannyiunkat, 
hogy minden ember már a születése pillanatában az 
eredeti hajszíne, bőrszíne és szemszíne alapján egyér-
telműen besorolható valamilyen évszak típusba, ami 
az ő színtípusa lesz. Ennek megfelelően megkülönböz-
tetünk tavasz, nyár, ősz és tél típusú embereket. És 
ahogyan minden évszaknak megvannak a maga színei, 
úgy minden egyes embernek megvannak azok a színek, 
amelyekben igazán ragyogni fog!

Miért olyan fontos megismerni a színeinket?
1.  Mert sokkal többet ad, mint gondolnánk. Ha a színek, 

minták, fazonok harmóniában vannak velünk, jelentősen 
növelik az önbizalmunkat. Magabiztosabbak leszünk 
általa, ami a környezetünk felé is láthatóvá válik. Többé 
nem a ruhánkat, esetleg az új hajszínünket veszik észre, 
hanem minket. Egy eltalált szín kiemeli, ragyogóvá teszi 
a tekintetünket, tartást ad, míg az előnytelen, öregít, 
sápaszt, fáradttá, lehangolttá teszi külsőnket. 

2.  A külsőnk kommunikál! 
Meglepő, de a szavaink, a 
mondanivalónk tartalma 
csupán 7%-ban határozzák 
meg az egymásra gyakorolt 
hatásunkat. A megjelené-
sünk 55%-ban, beszédmo-
dorunk 38%-ban befolyá-
solja kapcsolódásainkat.

3.  A megjelenésükre gondot 
fordító emberekről előbb 
feltételezik, hogy a munkájukkal szemben is igényesek.  
Bizalmat ébresztenek a másik ember felé.

Megismerni a színeinket, hatalmas kincs. Mert ez a tudás 
nem csak a ruhatárunkba, a lelkünkbe is beépül. Általa 
megerősödik az énképünk, az önismereti utunknak egy 
csodálatos eszköze lehet. Ez a tudás szabaddá tesz. Szabaddá 
tesz arra, hogy azok legyünk, akinek meg lettünk alkotva. 
Válaszd a színeidet, légy egyedi, és a világ szebb lesz általad! 

FEDEZD FEL SZÍNEIDET, 

ÉS LÉGY ÖNMAGAD!

Megfigyelted 
már, hogy 
vannak színek, 
amelyek igazán 
kiemelik azt az 
egyedi és megis-
mételhetetlen 
embert, akinek 
megalkottak? 
Míg más színek 
valósággal 
elnyomnak, 
szürkévé, észre-
vehetetlenné 
tesznek.

Farkas Tamásné Judit
szín- és stlíustanácsadó

www.ilnido.hu

A mustár sápasztja A királykék viszont kiemeli
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Kreatív ajándék a Kreatív Lime-tól
Névnap? Születésnap? Évforduló? Vagy csak úgy, 
mert kedveskedni szeretnél, mert szereted...

Szeretnéd elkerülni, hogy sablonos legyen a meglepetés? Hogy ne 
kapjon két ugyanolyan ajándékot az ünnepelt? Az egyedi ajándék éppen 
ezért jó választás, hiszen ha ismered a személyt, biztosan olyan  
meglepetést tudsz neki készíttetni, ami csak rá jellemző: lehet ez 
egy általa gyakran ismételgetett mondat a teás bögrén, egy szívéhez 
közelálló családi fotóból készült kirakó, kedvenc foci csapat vagy 
zenekar képe egy párnahuzaton vagy a viselt pólón. Igazán kedves 
ötlet lehet egy olyan apróság, amit mindig magánál hordhat, például 
egy fényképes kulcstartó vagy akár a lányok nagy kedvence, az egyedi 
mintával díszített sminktükör. 
Csak a fantázia szabhat határt, nálunk fém, bőr, műanyag, üveg és fából 
készült tárgyak feliratozhatóak.  
Keresd a Kreatív Lime-ot, rendelj nálunk ajándékot! Több mint 10 éves 
szakmai tapasztalattal, hozzáértésünkkel segítünk!

Az üzleti szférából érkező vásárlóinknak egyedi reklámtárgyakat,  
gravírozott táblákat, feliratokat és sok mást vállalunk! 
Bélyegzőkészítésben otthon vagyunk, szakértelemmel várunk!

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 3-5.  
Tel: +36 53 951 053 és +36 20 574 214

HIRDETÉS
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VÍZILADBA
A Ceglédi VSE Vízilabda Szakosztálya várja a sportág iránt érdeklődő 
lányokat és fiúkat a Városi Sportuszodában megtartott edzésekre: 
• 2006-2007 fiúk: hétfő-péntek 16:30-17:30. Edző: Patonai Gábor.
• 2004-2007 lány: hétfő-péntek 17:30-18:30. Edző: Patonai Gábor.
• 2000-2001 fiú: hétfő- péntek 14:30-16:00. Edző: Horváth Viktor.
• 1996-1999 serdülő: hétfő-péntek 14:30-16:00. Edző: Zám Attila.
• 2004-2005 fiú: hétfő-péntek 16:00-17:30. Edző: Czigány Károly.
• 2002-2003 fiú: hétfő-péntek 16:00-17:30. Edző: Horváth Viktor.
• 1999-2003 lány: hétfő-péntek 17:30-19:00. Edző: Tankó Dorina.

LEÁNY KÉZILABDA
A Ceglédi Kék Cápák Sportegyesület várja a kézilabdázni vágyó lányok 
jelentkezését az alábbi korosztályokban és edzés időpontokban:
•  6-8 éves: edzések hétfőn 16:00-17:00 között Várkonyi István Ált. Iskola 

nagy tornaterme, szerdán 16:00-17:00 között Várkonyi István Ált. Iskola kis 
tornaterme; edző Keszthelyiné Tóth Ildikó +36 30 207 2664.

•  8-9 éves: Edzések kedden és pénteken a Várkonyi István Ált. Iskola nagy 
tornatermében 15:00-16:00 között. Edző Tóth Ágnes +36 30 495 3946

•  9-11 éves: Edzések hétfőn 14:00-15:30 között. Gál József Sportcsarnok; 
szerdán 15:00-16:00 között. Helyszín: Várkonyi István Ált. Iskola nagy 
tornaterme, csütörtökön 15:00-16:30 között Várkonyi István Ált. Iskola 
nagy tornatermében. Edző Pudics Zsolt +36 30 951 4994.

•  12-13 éves: Edzések hétfőn 15:30-17:00, pénteken 15:30-17:00 között a 
Nagykőrös Petőfi Ált. Iskolában, ahova az egyesület busszal szállítja Ceglédről 
a gyerekeket, szerdán 14:00-15:30 között Gál József Sportcsarnokban.

•  14-16 éves hétfőn 14:00-15:30 Gál József Sportcsarnokban, szerdán 
15:30-17:00 és pénteken 15:30-17:00 között Nagykőrös Petőfi Ált. Iskola, 
ahova az egyesület busszal szállítja Ceglédről a gyerekeket. 

További információk: Pudics Zsolt SE vezető +36 30 951 4994

FIÚ KÉZILABDA
•  U8-as edzések: hétfő 17:00-18:30, szerda és csütörtök 17:00-18:30. 

Helyszín: Bem József Műszaki Szakközép és Szakiskola. 
Információ: Varga Péter (+36 20 771 1438)

 •  U9-es edzések: hétfő 15:30-16:30 és csütörtök 14:30-16:00. 
Helyszín: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola.  
Információ: Varga Péter (+36 20 771 1438)

 •  U10-es edzések: hétfő 14:00-15:30 Gál József Sportcsarnok. Kedd és 
csütörtök 15:30-16:30 Török János Mezőgazdasági Szakképző Iskola. 
Információ: Varga Péter (+36 20 771 1438)

•  U12-es edzések: hétfő 15:30-16:30; kedd és csütörtök 14:00-15:30; 
Helyszín: Gál József Sportcsarnok

•  U14-es edzések: kedd, szerda és csütörtök 14:00-15:30. Helyszín: 
Gál József Sportcsarnok. Információ: Varga Péter (+36 20 771 1438)

 •  U16-os edzések: Hétfő 17:00-18:30; Szerda és csütörtök 15:30-17:00. Helyszín: 
Gál József Sportcsarnok. Információ: Varga Péter (+36 20 771 1438)

LABDARÚGÁS
A Ceglédi VSE Labdarúgó Szakosztálya várja korosztályos csapataiba a 
jelentkezőket. Korosztályok, edzők, edzésidőpontok:

I. osztályú Fiú Serdülő Nagypályás Labdarúgó bajnokság Közép „B” csoport
•  U-15 korosztály: hétfő, szerda, csütörtök és péntek 18:00-19:30. 

Edző Széchenyi Márton
•  U-14 korosztály: hétfő, kedd, csütörtök és péntek 17:30-19:00. 

Edző Pintér István
Leány U-15 Félpályás Labdarúgó bajnokság dél-keleti csoport
•  U-15 lány korosztály: hétfő, szerda, csütörtök 17:30-19:00.

Edző Makrai László
OTP Bank Bozsik Program Kiemelt csoport
•  U-13 korosztály: hétfő, kedd, szerda, péntek 17:30-19:00. 

Edző Ványi Zsolt.
OTP Bank Bozsik Program Alközponti csoport
•  U-12 korosztály: hétfő, kedd, csütörtök 17:00-18:15. 

Edző Fehér Csaba.
•  U-11 korosztály: hétfő, szerda, péntek 17:15-18:30. 

Edző Klemenc Attila. 
•  U-10 korosztály: hétfő, szerda, péntek 17:00-18:00. 

Edző Cseh Norbert.
•   U-8-9 korosztály: hétfő, kedd, csütörtök 17:00-18:00. 

Edző Zágon László és Kecskeméti József. 
•  U-6-7 korosztály: U-6 hétfő-szerda 17:00-18:00, 

U-7 kedd-csütörtök 17:00-18:00. Edző: Ecseri Károly. 
Egyéb információ: Szabó Attila technikai vezetőtől (+36 70 451 4366). 

BIRKÓZÁS
A CVSE Birkózó Szakosztálya 7-12 éves lányok és fiúk jelentkezését várja 
Cegléd, Törtel, Tápiószőlős, Nyársapát és Csemő településeken. Érdek-
lődni lehet telefonon az edzőknél: Pap Ferenc +36 20 213 5602, Pap Attila 
+36 70 380 6073, Kovács Béla +36 20 942 1947. Cegléden személyesen az 
alábbi edzés időpontokban: CVSE Malomtószéli birkózó terem, minden 
hétköznap 18:00-19:30 között. Szentkereszt Általános Iskola tornaterme, 
kedden és pénteken 16:00-17:30 között. Várkonyi István Általános Iskola 
kis tornaterme, kedden és csütörtökön 16:00-17:30 között

ASZTALITENISZ
A Szuperinfo-CVSE Asztalitenisz szakosztálya 6-10 éves lányok és fiúk 
jelentkezését várja. Érdeklődni lehet az edzőknél: Gergye Zoltán  
+36 30 550 1173, Fodor Árpád +36 20 956 4907, vagy az edzés helyszínén a 
CVSE csarnokban hétfőtől csütörtökig 15:00-18:00 óra között. 

JUDO
A CVSE Judo Szakosztálya felvételt hirdet, keresi az új bajnokokat!
•  6-9 éves fiúk, lányok: edzések időpontja: hétfő és csütörtök 17.00-18.00 

Tanfolyamvezetők: Bíró Norbert III. DAN-os judo mester és szakedző 
(+36 30 629 6725), Mester Dániel I. DAN edző (+36 70 341 0217)

•  10-14 éves fiúk, lányok: edzések időpontja: hétfő, szerda és péntek 
16.00-17.30, edzők: Bíró Tamás VII. DAN mesterdező (+36 20 933 4038), 
Mester Dániel I. DAN edző (+36 70 341 0217)

Helyszín: Ceglédi Judo Központ - Cegléd, Malomtó szél 35.

LEÁNY KOSÁRLABDA
Információ: Kalmár Bálint technikai vezető +36 30 697 0177

További infomációk kaphatók a szakosztályoknál,  
további sporthírek események: www.cegledisport.hu

Az alábbi sportolási lehetőségekkel várnak  
kisebbeket-nagyobbakat, mozogni vágyókat  
a környékbeli szakosztályok.

GYERMEKSPORT CEGLÉDEN
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A vetőmaggyártók termékeiket rendszerint 
különböző árcsoportokba sorolják. Ezek közt számos 
különbség is lehet. Az olcsóbb kategóriájú vetőmagok 
általában régebbi fajták. A különlegesebbek, újabbak 
pedig drágább csoportokba tartoznak. Azonban ezeket 
is érdemes kipróbálni, hiszen számos értékes új tulaj-
donságuk lehet. Többet teremnek, szebb, finomabb, 
vagy akár különleges színű és formájú termést hoznak. 
Gyakran egyes betegségekkel, vagy kórokozókkal 
szemben is ellenállóbbak. A dísznövények közt pedig 
szinte mindig itt találhatjuk meg a legújabb, különleges 
színváltozatokat is. 

Szintén fontos tényező a csírázási képesség.  
Ez mutatja meg, hogy a megvásárolt magoknak 
mekkora részéből számíthatunk növények fejlődé-
sére. Az olcsóbb magoknál ez rendszerint alacso-
nyabb, nem biztos, hogy velük járunk a legjobban. 

A fentieken felül is mindig 
érdemes a magok csomago-
lását alaposan áttanulmányozni! 
Ezeken fontos információkat 
kaphatunk a növény általános 
tulajdonságai mellett a tasak 
töltőtömegéről, az ideális vetési 
időről, az alkalmazandó sor- 
és tőtávolságról, valamint a 
növény víz- és fényigényéről. 
Zöldségek esetén az érési idő 

vagy a termés felhasználhatósága (pl.: frissen, fagyasztva vagy befőzve 
ideális) is fontos tudnivaló. Dísznövényeknél a legfontosabb tudnivaló a 
magasság, terebélyesség, hogy szép, harmonikus ágyásokat tervezhessünk.  

Palánták az ablakban
A szobai vetéshez válasszunk praktikus mini üvegházat! Ezekben 
könnyen biztosítható az állandóan magas páratartalom és az egyenletes 
hőmérséklet. A palántákat érdemes lebomló tőzegcserépbe, vagy tőzeg-
tablettába vetni, majd ezzel együtt ültetni végleges helyére. Ezzel sok 
munkát spórolhatunk, és a gyökereket is óvjuk az esetleges sérülésektől. 
Persze az sem mindegy milyen földet választunk. Mindenképp palán-
taföldet használjunk, mert ennek laza szerkezete kimondottan a növen-
dékek korai fejlődését szolgálja.

Termesszünk a teraszon!
Nem muszáj nagyméretű veteményest gondoznunk, hogy friss, otthon 
termesztett zöldségeket tegyünk a családi asztalra. Számos zöldség 
egy balkonládában vagy nagyobb cserépben is kiválóan terem. Ehhez 
azonban még jobban kell ügyelnünk a felhasznált anyagok minőségére. 
Használjunk jó vízmegtartó képességű, kimondottan zöldségeknek 
összeállított földkeveréket, hogy növényeink egészségesen fejlődjenek.  
A nagyobb terméshozam elérését pedig már természetes, vegyi anya-
goktól mentes szerves trágyák adagolásával is segíthetjük.

HOGYAN VÁLASSZUNK VETŐMAGOT?

Legyen szó vetemé-
nyesbe szánt zöldsé-

gekről, vagy dekorációs 
célból ültetett dísznö-

vényekről, a vetőmagok 
kínálata igen széles.  

A szorgos nemesítőknek 
hála, számtalan faj és 
fajta közül válogat-

hatunk, és ezek száma 
évről évre növekszik. 

Adunk pár tippet, hogy 
a bőség zavarában is 

mindig jól dönthessünk.

PROMÓCIÓ
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Hogyan	alapítottáktok	a	Dog	Forcet-t,	mi	volt	a	fő	motiváció?
F:	Gyerekkorunk	óta	szenvedélyesen	foglalkozunk	kutyákkal	szerettük	volna	ezt	a	
hétköznapokba	átültetni:	kutyákkal	dolgozni.	Családi	és	munkakutyákkal	egyaránt	
foglalkozunk,	én	két	éve	már	házhoz	is	járok.	A	férjem	inkább	a	bentlakásos	
kutyákkal	van,	illetve	a	leendőbeli	szolgálati	négylábúakkal,	közülük	sokan	a	világ	
különböző	pontjain	szolgálnak	(pl.	USA-ban	is).	Egy	ideje	már	kutyás	szállító-	és	
pihenőboxokat	is	készítünk,	ezek	egyénileg,	méretre	készülő	termékek,	minden	
esetben	a	gazdi	és	a	kutya	igényeire	szabva.	Foglalkozunk	még	kutyapanziózta-
tással,	hogy	legyen	egy	biztos	hely,	amíg	a	gazdi	távol	van.

Milyen	idős	kortól	foglalkoztok	a	kutyákkal?
F:	A	gyakorlat	sokszor	az,	hogy	akkor	keresnek	fel	minket,	amikor	már	megjelent	
a	probléma.	Egyébként	2	hónapos	kortól	el	lehet	kezdeni	a	tréninget,	persze	
itt	még	csak	nevelés	zajlik,	melyekkel	számos	problémát	megelőzhetünk.	
Mindenképp	érdemes	itt	megjegyezni,	hogy	a	tanulás	nemcsak	az	ebek	jussa,	

jó	gazdának	is	meg	kell	tanulni	lenni.	Lehetőség	van	egy	6	hetes	bentlakásos	
képzésre	is,	de	ezt	már	sokadik	kutyás	gazdáknak	szoktuk	ajánlani,	és	itt	is	
foglalkozunk	azért	mindkettőjükkel	egyszerre	is.

Mitől	vagytok	Ti	mások,	mivel	tudtok	többet	adni?
D:	Nem	versenykutyákat	akarunk	nevelni,	hanem	egy	harmonikus	kapcsolatot	szeret-
nénk	kialakítani,	meg	akarjuk	tanítani	a	gazdáknak	is	a	megfelelő	magatartást.	
F:	Ez	egy	mindenkire	kiterjedő	tanulási	folyamat.	Emellett	fontos	számunkra,	hogy	
mindig	fejlesszük	a	tudásunkat,	bár	végzett	kutyakiképzők	vagyunk,	úgy	gondolom	
mindig	fontos,	hogy	az	új	ismereteket	is	elsajátítsuk.	Persze,	több	száz	kutya	kiképzése	
áll	mögöttünk,	így	nálunk	a	szakmai	tapasztalat	adja	a	biztos	alapot.

Mikor	érdemes	gyermekkel	is	részt	venni	a	foglalkozásokon?
F:	A	tapasztalat	az,	hogy	minél	előbb	érdemes	szoktatni	a	gyermeket	a	
kutyákhoz,	de	komolyabb	eredményeket	8	éves	kor	körül	lehet	elérni	velük.	
Ilyenkor	már	nagyon	szépen	dolgoznak	együtt.	Ez	nemcsak	azért	fontos,	mert	
a	gyerkőcök	megtanulják	a	kutyával	való	együttélés	szabályait,	hanem	azért	is,	

mert	általános	és	kölcsönös	
tisztelet	is	kialakul	köztük,	
egymás iránt.

DOG	FORCE	 
KUTYAKIKÉPZÉS	ÉS	PANZIÓ
FÜZESI	FANNI	 
+36 20 579 0147

TANULÁS KUTYÁKNAK, GAZDÁKNAK
Gyermekkorban	induló,	a	
mai napig kitartó állatsze-
retet	jellemzi	Füzesi	Fanni	és	
férje	Molnár	Dániel	tevékeny-
ségét,	ők	a	Dog	Force	Kutyaki-
képzés	és	Panzió	tulajdonosai.	
Kutyaképzés,	kutyapanzió,	
egyedi	kutyaboxok	–	széles	a	
repertoár.	Velük	beszélgettünk.

HIRDETÉS
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A húsvét meghatározza a tavaszi dekorációt a kertben és a házban is. 
Ilyenkor megjelennek a húsvéti állatka díszek, nyuszik, báránykák.  
A legkisebb asztali dísztől az élethű nagyságúig bármilyen méretben válo-
gathatunk, attól függően, hogy hova szánjuk őket.

Ha húsvét, akkor tojás. A hagyományos piros tojást hagyjuk meg a locso-
lóknak! A dekorációhoz válogassunk a 2018-as trendből. Idén először a 
húsvéti tojásokon is felbukkan az arany, így még ünnepivé téve a megje-
lenést. Arany pöttyöket és csíkokat olyan pasztell színekkel párosítják a 
tojásokon, mint a barack, a púderrózsaszín vagy a menta. Az üde színek 
meglepő módon nagyon jó kombinációt alkotnak a legnemesebb fém csil-
logásával. Ezeknél a műanyag tojásoknál nagy divat még a felirat vagy 
a porcelán hatás. A tojásokat különböző ágakra tehetjük. Az igazi barka 
mellett, praktikusabb műbarkát is használhatunk, azonban a legkedvel-
tebb a csavart mogyoróág, ami tartós és a színe is gyönyörű. Időtálló 
festett ágakat is választhatunk ugyancsak pasztell színekben.

Nagy divatja van a gyönyörű, élethű selyemvirágoknak is. Szálanként vagy 
csokorban is felhasználhatjuk őket. A kalapdoboz is ismét hódít, amiben 
a maradandó selyemvirágok nagyon jól mutatnak és romantikus hangu-
latot kölcsönöznek a lakásnak. A műfűfélék és sások kaspóban ugyancsak 
kedveltek és senki nem mondaná meg, hogy nem valódiak. A zöld levél-
minták most a kaspókon és a képkereteken is megjelennek fokozva  
a dzsungel érzetet.

A natúr, természetes, vidékies hatás, vagyis a vintage stílus még mindig 
jelen van. A fémek antikolva, a faanyagból készült elemek pedig 
natúran hódítanak, a lenanyag is egyre inkább visszatér. Fémkaspók 
és kerti díszek antikoltan igazi régies hatást, a natúr farekeszek vagy 
koszorúk pedig vidékies, természetes hatást keltenek. A natúr koszorú 
nem csak ajtódísznek kiváló. A teraszon vagy a nappaliban a plafonról 
lelógatva díszekkel, apró üvegcsékkel benne virágokkal, a tér éke lehet. 
A koszorú minden évszakban újra álmodható és bármelyik ünnephez 
átalakítható. Aki jobban kedveli az üdébb, színesebb elemeket, az 
festett, színes rekeszekkel, füzérekkel vagy rózsákkal dobhatja fel a 
kertet vagy a lakást. A tavaszi terítéken is megmutatkozhat a húsvét. 
Étkészletek, evőeszköz borítók és díszek formájában az ünnepi asztal  
is sugallhatja a legzsongóbb évszakot.

A húsvét teret ad a kézművességnek is. A klasszikus tojásfestés mellett 
ma már arra is van lehetőség, hogy nem törékeny, maradandó tojásokat 
készítsünk a locsolóknak vagy éppen dísznek. A hungarocelltojások és 
más formák szalvétatechnikával vagy zsinegekkel ízlés szerint dekorálha-
tóak. A tojás mellett ne felejtsük el a locsolást vágott virággal is honorálni. 
A fiúkra váró nárciszok, fréziák, tulipánok és jácintok addig is friss virág-
illattal lengik be a lakást.

Írta: Vágsélei Csilla Sára
 A cikket a Floraland Kft támogatta.

A csillogó, ünnepi december után következett két 
szürkébb hónap, azonban a márciussal megérkeznek a 
színek és jön a húsvét is. Ilyenkor ismét dekorálhatunk  
és friss virágillatba boríthatjuk otthonunkat.

TAVASZI DEKORÁCIÓS 
TRENDEK 
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BIZTONSÁGBAN SZERETNÉ TUDNI 
ÉRTÉKEIT?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB  
IDŐTARTAMRA VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY 
AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos  
   méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:

- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)

- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)

http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely  
fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok  kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

csaladinfo_patria_takarek_szefszolgaltatas_189x123_2018_tavasz.indd   1 2018.02.22.   8:42:25
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Nagykőrösi lehet idén 
  az Ország tortája

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén 12. alkalommal hirdette meg a „Magyarország 
Tortája” pályázatot. A hat döntős torta egyikét, a Velemi vaníliás gesztenyét, a nagykőrösi Vanília & Gelarto 
cukrászda készítette. A cukrászda tulajdonosával, a torta megálmodójával Marsa Évával beszélgettünk.

• Honnan indult a cukrászat iránti lelkesedése?
Nagymamámhoz vezethető vissza, tőle hoztam a természetes ízek szere-
tetét. Az otthonunkban nem volt növényi tejszín, nem volt margarin, kakaó-
massza. A cukrászdánkban csak természetes alapanyagokkal dolgozunk 
(gyümölccsel, állati tejszínnel, vajjal, csokoládéval és aromák nélkül, vanília 
rúddal, rummal, citrommal). 25 évig családi vállalkozásban gyerekruha 
készítéssel foglalkoztunk. Nagy álmom volt egy aranyos kis cukrászda, 
ahol a kávé illata, a finom sütemények ízének élményét nyújtva, szeretettel 
kínálunk a kedves vendégeinknek. 2013-ban tanultam ki a cukrász mester-
séget, majd 2016-ban nyitottuk meg a cukrászdát, ahol a tradicionális süte-
mények mellett, a modern könnyed mousse desszertek is jól megférnek.
• Pályázott máskor is az ország tortája címre? 
Először jelentkeztem a Magyarország Tortája versenyre.
• Honnan jött a torta alapötlete, és miből is áll?
Választásom egyaránt képviselte a tradíció és a földművelés iránti 
 

tiszteletem. A Velemi gesztenye napok az Alpokalja egyik legked-
veltebb fesztiválja, első gondolatom az ”édes gesztenye”, melynek 
szeretném a melegségét egy szép, tiszta ízharmóniába csomagolni. 
A tortának gluténmentes diólisztes grillázsfelvert az alapja, amit 
körbevesz a vaníliás gesztenye mousse. Ezzel jól harmonizál a csoko-
ládés grillázs ganache, majd követi egy rumos gesztenyeréteg, majd 
egy gyömbéres narancsos betét. Tetejét karamellbevonó, étcsokoládé és 
gesztenyegolyó díszíti. 
• Milyen érzés volt bejutni a döntőbe?
Csodálatos érzés volt fotózkodni a döntős tortákkal, kollégákkal. Nagyon 
boldog voltam, hogy én is köztük lehetek. Elszorult szívvel csak arra 
tudtam gondolni, hogy érdemes kitartani az álmok mellett. Dolgozni, 
időt, energiát nem sajnálni. Köszönöm a férjemnek, aki mindig mellettem 
van, édesanyámnak, fiaimnak, kollegináimnak, barátaimnak, a nagykőrö-
sieknek és mindenkinek aki drukkolt a következő fordulóhoz.  

Illés-Vágsélei
HIRDETÉS

ételeinket saját konyhánkban, helyben készítjük

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

a hamburger húspogácsát saját recept szerint készítjük 
100% marhahúsból

kávéinkat laktóz-, és koffeinmentesen, 
növényi tejből is elkésszítjük

tésztáinkat glutén-, és tojásmentesen is 
elkészítjük

H-Cs  
Szo 

7.30-22.00
9.00-24.00

P  
V 

7.30-24.00
9.00-21.00
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A kiskunfélegyházi Parkerdő ötödik alkalommal 
ad otthont 2018. augusztus 9-11-ig Közép-Európa 
legnagyobb oldalkocsis találkozójának, az ország 
egyetlen családi és esélyegyenlőségi motoros fesztivál-
jának. A három kerék megszállottjai és a mozgáskor-
látozott motorosok színes családi, közösségi, turisz-
tikai, szakmai és zenei programokon vehetnek részt 
az akadálymentesített jamboreen, ahova az elmúlt 
években 20 országból látogattak vendégek.

CSALÁD Az oldalkocsisok családszerető népek, így a 
már hagyománnyá vált gyermekmotoroztatás a rendez-
vény minden napját ünneppé teszi az utánpótlás 
generáció számára.  A találkozó nyitó koncertjeként az 
ALMA zenekar csap a húrok közé, pénteken viszont 
Tompeti és Barátai foglalják el a színpadot. Akad itt 
kutyás ügyességi bemutató és hangszersimogató is. 
Tavaly nem volt hiány romantikus percekből sem, 
ugyanis két leánykérésnek és egy gyönyörű oldalkocsis 
esküvőnek is tanúja lehetett a találkozó. 

KÖZÖSSÉG Kiskunfélegyháza ezen hosszú hétvégén 
a három kerék szerelmeseinek és a velük szimpati-
záló motoros kluboknak és esélyegyenlőségi szerveze-
teknek a központjává válik. De a veterán és hagyomány-
őrző egyesületek, külföldi és magyar motorosklubok 
is képviselik magukat. A külföldiek közül tavaly a 
belga Moto Guzzi klub, a litván Road Bears és Iron X, 
az orosz Black Knifes valamint a L.A.M.A., a Latin-
Amerikai Motorosok Szövetsége is képviseltette magát 
egyenesen Miami-ból. A klubtagok kivették a részüket 
a nemzetközi csapatjátékokból, amit tavaly a litván 
„Úti Medvék” nyertek kimagaslóan teljesítve a vicces 

ügyességi játékokat. A játékos 
vetélkedőkön mindig élmény látni, ahogy a tucatnyi 
országból érkező motoros a feladatokkal bíbelődik, és 
bábeli zűrzavarban barátkozik egymással.

TURISZTIKA Az itthoni találkozók nagy részétől 
eltérő módon vezetett oldalkocsis és motoros túrákkal 
kezdődnek a délelőttök. Már csütörtökön nagy létszámú 
csapat indul neki a Kiskunság valamely természeti 
csodájának több nyelven történő idegenvezetéssel. 
Péntekenként a bugaci Ősök Napjára vagy Kurultájra 
vezet az oldalkocsis karaván útja. Az ősi ruhákba öltözött 
hagyományőrzők a különleges oldalkocsis motorokkal, 
a motorosok pedig a hagyományőrzőkkel fotózkodnak. 
Szombaton délelőtt pedig Kiskunfélegyháza belvárosa 
telik meg oldalkocsisokkal, ugyanis Félegyháza szecesz-
sziós városházának dísztermébe Csányi József polgár-
mester köszönti a nemzetközi csapatot, majd a Kiskun 
Múzeumban folytatódik a városnézés.

SZAKMA A találkozó közel 500 négyzetméteres kiállí-
tósátorral kedveskedik. A műhelybeszélgetések mellett 
ízelítőt hallhatunk a tőlünk nyugatra tomboló oldalkocsi 
építési trendekből. A német és holland oldalkocsi építő 
cégek előadásán és kiállításain túl, bemutatkoznak még 
magyar oldalkocsi építők is alkotásaikkal.

ZENE Kiskunfélegyházán nagy hagyománya van a 
koncertéletnek, ezért a helyi tehetségek mellett első 
osztályú tribute zenekarok is fellépnek. Az Alma Együt-
tesen és Tompetin túl, 2018-ban a Hollywood Rose és a 
Hungarian Pink Floyd Show zenei produkciójukkal és 
pirotechnikai show-val lépnek a fesztivál színpadára.

ÉRDEKESSÉGEK A tavalyi 
találkozó legidősebb, három keréken érkezett moto-
rosának járó serleget Koncz Pista bácsi kapta, aki 
81 évesen saját oldalkocsis Pannoniájával érkezett 
Kunszentmiklósról immár második alkalommal.  
A legidősebb, „lábon” érkezett motor díját egy dán, 
1939-es oldalkocsis Nimbus kapta. A 78 éves motor-
matuzsálemet német gazdája Hannoverből, közel 1400 
km-t 5 nap alatt megtéve vezette le Kiskunfélegyhá-
zára. A legmesszebbről érkezett motorosok díját 3 
orosz vendég kapta, akik egészen Jekatyerinburgból, 
az Ural Hegységen túlról, 3800 km-ről érkeztek. Náluk 
jóval messzebbről jött a két amerikai vendég, a Latin-
Amerikai Motorosok klubjának tagjai Miami-ból, de 
ők repülőgéppel érkeztek Magyarországra, így nem 
indulhattak a legek versenyén. A találkozó legkülönle-
gesebb járművei a Szalamandra Vízimentő Alapítvány 
kiállított lánctalpas és légpárnás kétéltű „szörnyetegei” 
voltak, akik 2018-ban is fuvarozzák majd a gyerekeket a 
találkozó erdei útjain. A kiskunfélegyházi Izs-Team, az 
egyetlen magyar oldtimer oldalkocsis kaszkadőr csapat 
tavaly megdöntötte saját rekordját, és 8 emberrel emelte 
a levegőbe az oldalkocsis motor hajóját. 

2018-ban egy igazi szakmai különlegesség, egy nemzet-
közi oldalkocsis crossverseny is megrendezésre kerül a 
rendezvényerdő melletti motocross pályán. Mindenkit 
sok szeretettel vár az 5. Nemzetközi Oldalkocsis 
Találkozó 2018 augusztus 9-12 között a kiskunfélegy-
házi Parkerdő tisztásain!

Ónodi Árpád
www.oldalkocsis.hu, +36 20 801 6034

Magyarországon is sokan pattannak nyeregbe 
hétvégenként, hogy kisebb-nagyobb túrákat 
rajzoljanak két kerékkel az ország térképére, 
vagy motoros rendezvényeket látogassanak. 
De mi történik ilyenkor a családdal? Létezik 
menekülő útvonal a családot szerető, az élmé-
nyeket közösen megélni akarók számára, ami 
egyenesen Kiskunfélegyházára vezet.

ALMA ZENEKAR ÉS TOMPETI EGY 
MOTOROS TALÁLKOZÓN?
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 www.hellootthon.hu

IGEN! KELLENE GYEREKSZOBA IS! 

ELÉG EGY HÁLÓSZOBA? 

Igényelje most induló díjak nélkül!

THM: 4,2–6,6%
Részletes feltételek: www.otpbank.hu

A THM a 2018. február 15-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, 
a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az ingatlanhitel igénybevételéhez 
lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges. A THM nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert. Az OTP 
Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. 
A részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és 
Hirdetményekből és egyes akciók esetén Részvételi szabályzatból. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

balintgabor    1h

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek

Megannyi kérdés, de a törlesztő fix
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