


2.     Családinfó Magazin | 2017. december



Családinfó  
2017. Tél 

Impresszum

Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.  
Felelős szerkesztő: Zakar László

Szerkesztőségek: 
2700 Cegléd, Múzeum utca 3.  

+36 53 317 422  
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17. 

+36 76 498 479

Nyomda: Lapcom Zrt. 6729 Szeged, 
Szabadkai út 20. 

Példányszám: 13.500

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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Kiknek ajánljátok a zenés játszóházat és 
hogyan is kell elképzelni?
Cs.I.: 1-4 éves korig várjuk a gyerekeket 
egy kísérővel, szombatonként 70 perces 
zenés játszóházunkban. Nagy öröm, hogy 
nagymamák és apukák is szoktak jönni. 
Az apukáknak ez egy jó lehetőség még 
közelebb kerülni a picihez, erősíteni a 
kötődést. Az első fél óra önálló játékkal 
telik. Több játék közül választhatnak a 

kicsik, amiben a szülők is segítenek. 
Majd Ildikó furulyával, egy megszo-
kott dallal hívja őket a zeneszőnyegre. 
Nagyon fontos a változatosság mellett 
a biztonságot nyújtó keret is. Ezért 
mindig egy búcsúdal is zárja a zenei 

részt. Több érzékszerven keresztül 
dolgozzák fel az adott tematikát. Ritmus-
hangszerek, üthető és csörgős hang-
szerek választhatóak több méretben és 
színben. A népi mondókák bevezetik a 
gyermekeket az életbe, és segítenek tagolni 
a világot. Az érzelmi nevelés egyik legjobb 

eszköze a zene.
R.L.I.: Az anyukának lesz 
egy eszköztára a dalokból, 
mondókákból, amelyek 
egy nehéz pillanatban, 
betegségben is jól jönnek. 
Régebben is dallal nyug-
tatták a kicsiket, a dalok, 
mondókák mederbe 
terelik az érzelmeket. A 
dalokat gitárkísérettel is 
megerősítem és egyfajta 
hangszer  s imoga tó t 
is tartok a kicsiknek. 
Szülők szokták mesélni, 

hogy egy-egy foglalkozás után otthon a tojássze-
letelő lesz a gitár. Ha nem együtt élték volna át a foglalkozást, akkor fel sem 
tűnne nekik, hogy milyen jó kis asszociációkat hoznak létre ezek az alkalmak. 

Milyen tematikára fűzitek fel a foglalkozásokat?
R.L.I.: Évszakokhoz vannak hangolva a mondókák, dalok. Hóemberes 
január a következő, ahol a tél lesz a középpontban. A kézművesség is 

helyet kap, ami ugyancsak az évszakhoz kapcsolódik. Eleink jobban 
együtt éltek a természettel, az évszakok váltakozása meghatározta a 
mindennapokat. Tudták, hogy mikor van aratás, melyik gyümölcs érik. 
Ma már a boltokban bármilyen gyümölcsöt megkapunk évszaktól függet-
lenül. Sokszor az öltözködésemmel is ráerősítek a témára egy szőlő vagy 
Mikulás fülbevalóval és még egy kis aktuális gyümölcsöt is szoktam 
kínálni a foglalkozás végén.

Miért fontos, hogy kísérővel érkezzenek a kicsik?
R.L.I.: A gyerekeknek ebben a korban még cselekvéses a gondolko-
dásuk, így itt a szülők az aktívabbak. A kicsik azt tudják kivitelezni, amit 
látnak. A mintaadás a szülőkre hárul, a gyermek pedig utánzással be tud 
kapcsolódni. Megszűnt tevékenységeket próbálunk behozni foglalkozások 
keretében. Ezek az alkalmak igazi közös élmények.
Cs.I.: Nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy olyan játszóház, ahol a szülő 
és gyerek együtt játszik, a mobilt félre téve, spontán.  A csoport ereje is 
fontos, hiszen nem csak a szülő ad mintát. A pici a többi kicsit is utánozza. 
Első közösségbe kerüléshez tökéletes a foglalkozás, a kicsi itt a szülővel van 
biztonságban, de mégis kap egy-egy közösségi élményt. 

Ildikó, úgy tudom a Kokas Klára pedagógiai módszert követed. Mit takar ez?
R.L.I:  Kokas Klára a 70-es években vizsgálatokat végzett arról, hogy a zenei 
iskolákban tanulók miben teljesítenek jobban. Arra jutott, hogy tornaórán 
a négyütemű gyakorlat, nyelvtanból a helyesírás is jobban megy ezeknek 
a diákoknak. 0-3 éves korig mozgásosan élnek meg mindent a gyerekek. 
A mozgás maga is aktiválja az agy egész rendszerét. Kokas Kláránál a 
mozgás is egy fontos szempont. Az énekléssel és a mozgással érzelmi 
úton serkenthetjük az agyműködést. Ehhez ott kell legyen az anyuka, 
aki mederbe tereli ezt és biztonságot nyújt. 3 éves korig senki sem tud 
igazán emléket felidézni, akkorról egy beszéd előtti memóriáról beszélhe-
tünk, amiben az érzékszerveknek és az érzelmeknek van nagy szerepe. A 
művészterápiák ezt használják. Körül kell ölelniük a gyerekeket zenével. 
A ritmus a bal, a dallam a jobb agyféltekét hozza mozgásba. Egy dalban ez 
egyszerre van jelen és összefonódik. Ebben az összefonódásban a mozgás 
is segít. Mi 3 éves kor előtt lealapozzuk a házat és majd az óvoda rakja a 
téglákat, az iskola meg a tetőt. A nonverbális memóriában megmaradnak 
a foglalkozáson kapott ingerek, még ha konkrétan nem is visszaidézhető. 
A játszóházban semmi sem kötelező. Önmagától motiválva jön a gyerek. 
Ha a játék érdekesebb, akkor játék közben is énekelhet. Mi mint egy 
gyümölcskosárral, körbe kínáljuk őket és mindenki annyit vesz ki belőle 
amennyit és amit kíván. Első 3 évben anyuka az a közeg, aki a külvilágot 
közvetíti a picinek, ezért nem mindegy, hogy hol és hogyan teszi ezt. 

Információ: Csizmadia Ilona 76/481-523,  
ilona.csizmadia@hirosagora.hu

Írta: Vágsélei Csilla Sára

 KÖRÜL ÖLELJÜK  
A GYEREKEKET ZENÉVEL!

Az ókori Pythagoraszról általában a matematikai tétel jut eszünkbe, azonban ő azt is vallotta, hogy a lelket a 
zene tisztítja meg. Kimutatta, hogy a zene ritmusa igazodik a természet ritmusához, illetve az emberi szervezet 
működése is ritmusos reakciók sorozata. Az évszakok változásai körülvesznek minket és meghatároznak. Ezt a 
tételt felhasználva tartja Roszikné Laczi Ildikó óvónő, zeneterapeuta zenés játszóházi foglalkozásait a Hírös 
Agóra Ifjúsági Otthonban. Vele és Csizmadia Ilona szervezővel beszélgettünk a Bóbita zenés játszóházról.
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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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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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Miért választottad ezt a hivatást? Milyen formában 
dolgozol te a gyermekotthonban?
15 éves voltam, amikor a szüleim meghaltak egy tragédia 
miatt és egy lakásotthonban nőttem fel. Csodás három 
év volt, ott kaptam újra talajt a talpam alá és éreztem 
meg azt, hogy nem hagynak elveszni. Szerettem volna 
valamit visszaadni ebből. Többször próbálkoztam ezzel 
a pályával, voltak buktatók és más felé orientálódtam. 
Azonban a szívem mélyén mindig ott volt, hogy én a 
gyermekvédelemmel foglalkozzak. Immár hatodik 
éve dolgozom a gyermekvédelemben, amit imádok és 
soha fel nem adnám. Egyébként mindig is empatikus 
voltam, gyerekkorom óta imádtam a gyerkőcöket. Olyan 
gyerekek pótanyukája vagyok, akik hátrányos helyze-
tűek. Bács-Kiskun megyében több olyan gyermekotthon 
van, ahol ilyen gyermekek élnek. Én szolgálatot telje-
sítek, ami azt jelenti, hogy vagy nappal vagy este vagyok 

velük. Úgy funkcionálok, mint egy anyu és úgy is szólítanak. Lakásotthonban éljük a minden-
napokat, sokkal komfortosabb és meghittebb így a légkör. Itt anyu, orvos, pedagógus, pszi-
chológus vagyok. Éppen amire szükség van. Úgy gondolom, hogy ez nem munka, hiszen 
nem dolgozni, hanem haza mész. Ugyanúgy foglalkozol a gyerekeiddel, mint a sajátjaiddal. 
Ugyanúgy óvod és csinosítgatod a házat, mint a sajátodat. 

Hány éves gyerekekkel foglalkozol?
Jelenleg a családjogi törvény szerint 13 éven aluli gyermek nem kerülhet állami gondozásba. 
Ők nevelőszülői hálózatban élnek. Kivételt képeznek a fogyatékos gyermekek. Ahol én 
dolgozok, lakásotthonban, 13-tól 18 éves korig vannak fiúk, lányok vegyesen. Ezen felül 
utógondozói ház van, ami abban segíti a gyereket, hogy 18 év után is legyen otthonuk 24 
éves korig, vagy ameddig a saját talpukra nem állnak. Ha szeretnének tovább lépni, tanulnak, 

MINDEN EGYES GYEREKNEK JÁR   A LEHETŐSÉG - interjú Pigniczki Orsolyával 

Egy hiánypótló kezdemé-
nyezés indult Kecskeméten. 
Csajos dolgokat, aprósá-
gokat vár Pigniczki Orsolya, 
gondozottjai számára a 
gyermekotthonba, ahol tini-
lányok élnek. A legapróbb 
csecse-becse is hatalmas 
boldogság a számukra, ami 
megszépítheti a mindennap-
jaikat. Orsival a kezdemé-
nyezés kapcsán beszélgettünk 
a „pótanyai” élet szépségeiről 

és nehézségeiről.
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dolgoznak, de még szükségük van támogatásra, akkor itt megkapják azt. 
Vannak olyan gyerkőcök, akik 18 évesen dolgoznak, tanulnak és eltartják 
magukat, azonban vannak, akiknek még szükségük van támogatásra.

Hogyan segítetek megnyílni a gyerekeknek?
Szükségük van a kötődésre, hiszen ezek a gyerekek borzasztó talajtalanok. 
Nagyon sokan úgy kerülnek be, hogy csapódnak egyik helyről a másikra. 
Azonban kereteket, szabályokat is adunk nekik. Én a problémás gyerekeket 
vonzom. De nincs is ezzel gond. Ahhoz, hogy egy gyerek tudjon hozzád 
kötődni, meg kell őt érteni. Nagyon sokan komoly sérülésekkel és fájdal-
makkal küszködnek. Amit úgy gondolok, hogy egy hétköznapi ember nem 
is biztos, hogy meg tud érteni. Kapunk egy anamnézist róluk, de maguktól 
nem mondják, hogy mi történt velük. Egy közös foglalkozás vagy éppen egy 
takarítás, sütés az ami alatt megnyílnak, akkor amikor nem is számítasz rá. 
Ők olyanok, mint egy ládika, ha türelmes vagy, akkor szépen lassan magától 
kinyílnak. Én azt mondom, hogy nincsen rossz gyerek, gyerek nem születik 
rossznak. Körülmények, emberek, kapcsolatok formálják őket és sajnos úgy 
kapjuk készen ezeket az ember palántákat, hogy nagyon sok rosszat hoznak 
magukkal, amit nehéz formálni. Mi mindig igyekszünk a kollégákkal azon 
lenni, hogy a maximumot kihozzuk belőlük és a legtöbbet adjuk.

Tragikus helyzeteken, hogy tudjátok őket átsegíteni?
Nem szabad soha a negatívumban erősíteni a gyereket, mindig van 
továbblépés. A holnap mindig tiszta, bármilyen is a ma és akárhogy is fáj. 
Mindig van kire számítaniuk és soha sincsenek egyedül, ezt mindig hang-
súlyozzuk. Kell, hogy pozitívumban erősítsük a gyereket, ezért vannak 
foglalkozások, fejlesztések, programok. Nagyon sok gyerek elnyomja 
magában, hogy állami gondoskodásban él vagy sérült. Ugyanazon hely-
zeteket megélt gyerekek, ha találkoznak akkor gyakran megnyílnak. Én 
tudom, hogy nagyon nehéz ezekkel a gyerekekkel, nehezen fogadja be 
őket a társadalom. De általánosítani itt sem szabad. Én látom bennük 
a csodát, a reményt. És nem csak azért mert hasonlítunk, hanem mert 
minden gyereknek jár a lehetőség. Tudom milyen felküzdeni magad, 
tudom milyen amikor kevesebbnek gondolnak, mint ami vagy. Ha lehet én 
maximálisan fogom őket támogatni, ameddig csak tudom.

Vannak kedves sikertörténeteid?
Több sikertörténetem van, amit nagyon a szívemen hordozok, és nagyon 
büszke vagyok. Van egy leányzóm, aki minden héten jelentkezik, együtt 
töltünk egy délutánt és mindent megbeszélünk. Ő egy hatalmas motiváló 
erő, hiszen nagyon problémás gyerekként kezdte kőkemény háttérrel. 
Nagyon sokáig küzdöttünk vele és már lassan úgy gondoltuk, hogy el kell 
engednünk a kezét, aztán egyik percről a másikra azt mondta, hogy ő 
megcsinálja. Elvégezte a dajka képzőt, most érettségire készül, tervben van 
a főiskola és mindezek mellett dolgozik és eltartja magát. Fantasztikus látni 
egy fiatal lányt, aki a szemed előtt cseperedik nővé és aztán szilárd elveket 
épít magának egy olyan háttérből, amit ésszel talán fel sem foghatunk. Az 
ember soha nem engedi el igazán őket. Mindig azt mondják, hogy tudnod 
kell távolságot tartani, ez munka és van életed. Én ezt nehezen teszem 
meg. Ők az én gyerekeim és mindegy, hogy mi a nemük, milyen színűek. 
Amikor megtisztelnek a bizalmukkal, akkor valami megváltozik. Én nem 
tudok csak dolgozni, hazamegyek, ha odamegyek.

Párod kísért el az interjúra. Ő, hogy áll ehhez az életvitelhez?
A türelmével támogat, hiszen ezt az életvitelt nem könnyű elfogadni. 

Csinálni úgy, hogy nincs melletted egy olyan ember aki elfogad, és azt 
mondja, hogy csináld és itt vagyok melletted, ezt nagyon nehéz. Párom 
türelmes és lelkes. Benne vagyunk több megmozdulásban és civil össze-
fogásban közösen. Maximálisan támogat. 

Elindítottál egy kezdeményezést. Ismerőseid segítségét kérted abban, hogy 
csajos dolgokat gyűjtsenek össze a gondozott lányok számára. Honnan jött 
az öltet? És mire van szükségetek?
Azt gondolom, hogy egy nő mindig nő. Az apró csajos csecse-becsék ezen 
lányok számára a világot jelentik. Nagyon tudnak örülni egy-egy apróságnak. 
Adományozásnál ilyenekre kevésbé gondolnak, pedig sokat jelentenek. 
Csajos dolgokból amikre vágynak: parfümök, egy kis smink, csinos táska, 
sál, kesztyű, ami kicsit a nőiességet fokozza. Olyan csajos dolgok, amihez 
nem biztos hogy hozzá tudnak jutni. Minden lány hiú és ez így van rendjén. 
Eszközökre is mindig szükség van egy családi házban, így bármilyen háztar-
tási gép jól jöhet: mosogató, mosógép, tea, kávéfőző, mikro. Ezen kívül létre-
hoztunk egy csoportot az egyik közösségi oldalon. A csoportban felhívást 
tettem közzé, hogy fogjunk össze, mint civilek és szerencsére nagyon sok 
mindent sikerült beszereznünk. Nagyon sok tagunk van mára, ami percek 
alatt nőtte ki magát. Nem gondoltam volna, hogy ilyen méretű lesz. A 
Nemzeti Operettszínház tagjai is mellénk álltak, ami egy csodás dolog. 
Nagyon sok a pozitív visszajelzés, támogató üzenet és bízom benne hogy ez 
így fog menni továbbra is és sokaknak tudunk még segíteni.

Hogyan zajlik a karácsony egy gyermekotthonban?
A gyermekotthonokban van egy központi karácsonyi ünnepség, amikor az 
összes otthon együtt ünnepel, de minden lakásotthonnak meg van a saját 
kis meghitt ünnepe. Összegyűlünk, van névre szóló ajándékozás. Megkér-
deztünk néhány gyerkőcöt, hogy mit szeretnének legjobban karácsonyra 
és váratlanul a kamaszok azt mondták, hogy nagy ölelni való plüss macit 
szeretnének. 17 éves lányok és mégis ott él bennük a gyerek. Ezért kértem 
az ismerősöket, hogy ha valakinek van felajánlani való macija, jelezze. 
Már nagyon sok macink van, egy-kettő ugyan hiányzik, de így is többet 
kaptunk, mint amire számítottunk.

Adományokat hogyan tudjuk eljuttatni hozzátok?
Rajtam keresztül, amiről tájékoztatást is szívesen adok. Ha élményben, 
programban lenne segítség, azt is szívesen vesszük és továbbítom a 
kollégák felé. Igény van rá, hiszen ezek a gyerekek nagyon imádnak kirán-
dulni vagy színházba járni, múzeumba menni. Ezek olyan élmények, 
amelyeket soha, senki nem vehet el tőlük.

Vágsélei Csilla Sára

Ha adományozni szeretne vagy bármilyen ötlete 
van arra vonatkozóan, hogy szebbé tegye a gyer-
mekotthonban élő gyerekek életét, esetleg az idei 
karácsonyát, akkor keresse Pigniczki Orsolyát 
a 0620/532-38-58-as telefonszámon vagy írjon a  

egyuttaraszorulogyermekekert@gmail.com
e-mail címre és csatlakozzon egy csupaszív  

társasághoz a facebookon:  
 Együtt a rászoruló gyermekekért
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Milyen programokkal készültetek idén a Téli fesztiválra?
Sz.B.: November 25-én kezdődött és december 31-ig tart 
a Téli fesztivál Kecskemét történelmi főterén. A főtér 
mindig is egy találkozási pont volt és adventkor is elősze-
retettel látogatják. Az ünnepi hetekben kultúrát, koncer-
teket, adventi programokat kínálunk. A Nagytemplomtól, 
egészen a Hírös Forrásig tart a vásár. Itt minden finomság 
megtalálható: forrócsoki, kakaó, tea, forralt borok széles 
választéka, illetve sülteket, lepényeket is fogyaszthatnak a 
vásározók. Mindezek mellett az ajándékok beszerzésére 
is jó alternatíva. December 16-tól 24-ig a vásár kibővül a 
kézművesekkel és helyi termelőkkel a városháza előtt, ha 
valaki valami igazán egyedit szeretne hazavinni. Szom-
batonként 17 órától történik az adventi gyertyagyújtás a 
városházával szemben. Ökumenikus események ezek 
így, minden szombaton másik történelmi egyházközösség 
képviselője mond adventi üzenetet, majd egy városve-
zető gyújtja meg a gyertyát, amit rövid kulturális műsor és 
szeretetvendégség követ.

A jégpálya most is helyet kapott a főtéren. Ezek szerint 
nagyon jó ötletnek bizonyult a főtéri korizás.
Sz.B.: Igen, nagyon szeretik a kecskemétiek, hogy nem 
kell messzire utazni a korcsolyázás élményéért és össze-
köthetik az adventi forgataggal, a történelmi környezettel. 
A jégpálya idén méretében is nőtt, emellett a palánk is 
stabilabb lett, amit egyik főtámogatónk, a Mercedes Benz 
színesít kreatív képekkel. A jégpálya este 22 óráig látogat-
ható, iskolás csoportok számára pedig ingyenes korcsolyá-
zást biztosítunk bejelentkezés esetén, naponta 10 és 13 óra 
között. A jégpálya egészen január 14-ig látogatható.

A hideg idő ellenére a karácsonyi hangulat kicsábítja a 
helyieket a főtérre?
Sz.B.: Egyértelműen igen. Annak ellenére, hogy tél van 
igénylik az emberek a vásári hangulatban a szórakoztató 
műsorokat. Kettő színpadot is felállítottunk, az egyiket a 
Lordok sarkán a zenés programok számára, míg a másikat 
a városházával szemben, amelyen az adventi gyertyagyújtás 
kulturális műsora zajlik.

KECSKEMÉTI TÉLI FESZTIVÁL ÉS   KARÁCSONYI VÁSÁR

Kecskemét főterén a fények, a vásári 
forgatag és a karácsonyi dallamok 
igazi ünnepi hangulatot teremtve 
üzenik, hogy közeledik a Szenteste. A 
téli fesztivál programjai és a vásározás 
ráhangolnak a karácsonyra. A Hírös 
Agóra munkatársait, a téli fesztivál 
szervezőit, Darabos Andreát és 
Szappanos Benedeket kérdeztük az idei 
programkínálatról.
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Tavaly óriási sikere volt Luca napjának, a boszorkány szombatnak. 
Sz.B.: Igen, valóban hatalmas sikert aratott. Idén december 9-én 
szombaton tartjuk meg ezt az „ünnepséget”. Fél hétkor a Grapevine 
Dance Club beöltözött táncosai várják az érdeklődőket és tűzzsonglő-
rökkel, utcabáli hangulatban fogunk végigvonulni a Rákóczi úton, hogy 
ráijesszünk a télre. Több országban is hagyomány a téli idő elijesztése és 
mi Lucához kapcsoltuk ezt. Várjuk a kecskeméti gyerekeket és szüleiket, 
akár beöltözve is erre az eseményre, amelyen a Kecskemét City Balett is 
részt vesz és Dj. Pénzes szolgáltatja majd a zenét. 

2017 Kodály év, így számos rendezvény volt ennek kapcsán. A Téli fesz-
tiválon is találkozhatunk még ilyen jellegű programokkal?
Sz.B.: A sportcsarnokban december 15-én lesz a Kodály nyomában online 
zenei játék gálaestje. Illetve tekintettel az emlékévre, a négy hét alatt több 
Kodály kötődésű program is helyet kap.

Jótékonykodásra van lehetőség a vásáron?
Sz.B.: A forralt bor kuckóban ismét lesz jótékony adománygyűjtés. A Hírös 
Városért Egyesület is tart jótékony adománygyűjtést a fesztivál ideje alatt.

Milyen interaktív közösség megmozgató meglepetések várják az érdeklő-
dőket az idei évben?
D.A.: A kis színpadon a Kecskeméti Rajzfilmstúdió képeslap háttere 
előtt fotózkodhatunk. A dobj egy puszit az ismerőseidnek! is újdonság. 
24 órás élő webkamera üzemel a nagy színpadnál, ahol a megfelelő jelre 
állva üdvözölhetjük az ismerőseinket. A www.hirosagora.hu oldalon figyel-
hetjük, amit a kamera rögzít. 

Milyen koncepciót követtetek a koncertek kapcsán?
D.A.: Karácsonyig nyugalmas, lírai hangvételű, az ünnepre hangoló 
koncertek kapnak helyet. A kecskeméti Fortissimo koncertjével nyitot-
tunk, őket a Lóca együttes követte, illetve volt swing koncert is. Azonban 
vár még ránk többek között a „The Bits - Beatles emlékzenekar” koncertje, 
Szirtes Edina előadása és sok más gyerek és felnőtt program tánciskolák, 
iskolák együttműködésével. A vásárban karácsonyi slágerek szólnak és egy 
guruló zongora is mindig úton van. Azt szeretnénk, hogy esténként kijöj-
jenek a családok, összetalálkozzanak régen nem látott ismerősök és együtt 
bulizzanak szilveszterkor. 

Szilveszterkor mire számíthatunk?
D.A.: A Madarak zenekart kértük fel, aki party zenekar lévén a hidegben 
is forró buli hangulatot tud teremteni, amit egy tűzijáték is megkoronáz 
majd. Reméljük, hogy mindenki jól fog szórakozni és kiváló hangulatban 
tudja megkezdeni a 2018-as évet. 

Hol tudunk informálódni a programokról?
D.A.: A fesztivál programfüzetében minden információ megtalálható, 
amelyben a partnerintézmények és a történelmi egyházak műsorai is 
szerepelnek. A füzet a fesztivál ideje alatt a Hírös Agórában és a főtéri 
információs sátorban is elérhető, illetve a www.hirosagora.hu is követ-
hetőek a programok.

Vágsélei Csilla Sára
fotók: Banczik Róbert

KECSKEMÉTI TÉLI FESZTIVÁL ÉS   KARÁCSONYI VÁSÁR
 -Élmény minden napra
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Dramaturgként és átdolgozóként vettél részt a Hókirálynőben. Mit jelent 
ez, mit is csinál egy dramaturg? 
Ez egy nehéz kérdés, mert ahányan vagyunk annyiféle módon végezzük 
a munkánkat. Én már 10 éve vagyok gyakorló dramaturg, de még mindig 
nem tudnám pontosan megmondani, hogy mit is jelent. Többnyire a 
dramaturg foglalkozik a szöveggel, ő az aki, a rendezői elképzeléseknek 
megfelelően elkészíti a példányt, illetve az elemző próbák során segít 
abban, hogy melyik mondat mögé mit érdemes gondolni.

A Hókirálynőt egy klasszikus Andersen meséből kellett egy táncos szín-
darabbá dolgoznod. 
Igen, a Hókirálynő ezért egy jóval bonyolultabb, összetettebb feladat volt. 
Mint átdolgozó az volt a feladatom, hogy készítsek egy drámai forgató-
könyvet, színdarabot. Ugyanakkor kicsit nehezí-
tette a helyzetet, hogy főként balettre épül, így a 
prózai részek funkciója inkább az, hogy egyértel-
művé tegye a színpadon látottakat. Párbeszédeket, 
szituációkat kell felépíteni benne, de pont ettől 
rettenetesen izgalmas. A Hókirálynőben a rendező 
és a koreográfus mellett a díszlettervezővel is 
egyeztetnem kellett. Ez nagyon ritkán fordul elő, 
pont ezért ez egy nagy élmény volt számomra. 

Egy gyerekdarabhoz máshogyan kell nyúlni?
Pár mesedarabbal a hátam mögött, már biztonsággal állítom, hogy 
pontosan ugyanúgy kell hozzáállni, mint egy felnőtt előadáshoz. Amit 
azonban nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekeknek mégiscsak fontos a 
látvány és szeretik, ha az előadás gegeket tartalmaz. A koncentrációjukat 
is nehezebb megtartani, azonban azt gondolom, hogy a színdarab készítő-
jének a felelőssége, hogy a figyelmet fenntartsa.

Bevonjátok-e a Hókirálynőben a gyerekközönséget?
A klasszikus módon nem tesszük meg, ugyanakkor bizonyos helyze-
tekben építünk arra, hogy gyerekek ülnek a nézőtéren. De alapvetően 
jobban szeretnénk azt, hogy a történettel tudjanak menni a gyerekek, és ne 
figyelmeztessük őket állandóan arra, hogy színházban vannak. 

Miről szól a Hókirálynő és mit változtattatok az eredetihez képest?
A mese egy kislányról, Gerdáról szól, aki a testvére után indul, akit a 
Hókirálynő rabolt el. Gyakorlatilag egy vándorlást látunk. Az eredeti törté-
nethez képest annyit változtattunk, hogy a nagyon jó barátokból testvér-
párt csináltunk. Az elmúlt években nagyon sok gyerektörténetet írtam 
barátságról, szerelemről. Szerettem volna egy olyat, amiben azt is meg 
tudjuk mutatni, hogy milyen, amikor az embernek testvére van, és hogy 
mennyire bonyolult, összetett az a kapcsolat, amiben nincs más válasz-

tásod, mint hogy felkutasd és megmentsd a testvéredet. Bemutatjuk azt, 
hogy Gerda érzelmileg is milyen nagy utat jár be.

Milyen gyerekelőadásokon dolgoztál még Kecskeméten?
Dramaturgként és íróként is dolgoztam már több mesén. Saját írásaim közül 
a Mátyásmese volt az első, aztán a Közben szól a dal, tavaly a Manóvizsga, 
idén pedig a Hókirálynő. A Mátyásmesét leszámítva ezeknek a különleges-
sége, hogy más műfajokkal is találkoznak. Nem kaptam instrukciót arra, hogy 
miről szóljanak, azonban az adott volt, hogy meseoperák esetén milyen zene-
szerzőtől használjunk dalokat. Volt, hogy dal- és áriaszövegeket igazítot-
tunk a saját történetünkhöz. Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan műfajjal 
is megismertessük a gyerekeket, amellyel kevésbé találkoznak. A balettet a 
Diótörővel kezdtük, majd a Manóvizsgában is nagyon sokat használtuk, most 

pedig a Hókirálynőben azon van a hangsúly.

Milyen visszajelzéseket kaptok a gyerekdarabokról?
Pozitív visszajelzést kapok. Közönségszervezésnél 
is szoktam érdeklődni, és úgy érzékeltük, hogy 
sikerült egy izgalmas légkört kialakítani, amiben a 
gyerekek nem érzik úgy, hogy valamit próbálunk 
lenyomni a torkukon. Sikerült megtalálnunk azt 
a játékos formát és hangvételt, amitől nem érzik 

idegennek az operát vagy a balettet sem. Ez segíthet abban, hogy felnőtt-
ként is nyitottabbak legyenek. Minél előbb érdemes a gyerekeket „kondicio-
nálni” a színházi világ sokszínűségére és arra, hogy merjenek válogatni, és 
csak az alapján ítéljenek meg egy előadást, hogy tetszett-e nekik vagy sem.

Cseke Péter rendezi a Hókirálynőt, milyen vele dolgozni?
Rengetegszer dolgoztam együtt Cseke Péterrel, általában az ő rendezéseiben 
én vagyok a dramaturg. Szerintem nagyon jól dolgozunk együtt, határozott 
elképzelései vannak, és 
jól fejezi ki, hogy mit 
szeretne látni. Igazából 
már nagyon jól értjük 
egymást. Könnyen és 
gyorsan halad a munka. 
Reméljük, hogy foly-
tathatjuk így együtt és 
remek előadások szület-
hetnek, mert mostanra 
már nagyon sokszínű a 
repertoár. Gyakorlatilag 
itt minden van, ami egy 
színházban lehetséges.

Vágsélei Csilla Sára

MŰFAJOK TALÁLKOZÁSA  
A GYEREKDARABOKBAN

December 6-tól játsszák a Kecskeméti Katona József Színházban Andersen klasszikusát, 
a Hókirálynőt táncos mesejátékként. Németh Virág dramaturg nem kevés olyan gyerek-
előadás formálásában vett részt, amelyben több műfaj is találkozik. Vele beszélgettünk a 
Hókirálynőről, annak előkészületeiről és a műfajok találkozásáról.

„Pár mesedarabbal a hátam 
mögött, már biztonsággal 
állítom, hogy pontosan 
ugyanúgy kell hozzáállni, 
mint egy  felnőtt előadáshoz.” 
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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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FÁJDALOMMENTES 
ORRMOSÁS

A tél kéz a kézben jár a megbete-
gedésekkel. Érdemes ilyenkor a 
gyermekeknél és a felnőtteknél 
is az immunrendszer erősítésre 
helyezni a hangsúlyt. Ha pedig 

már megvan a baj, akkor egy 
orrmosás is nagyon hasznos lehet. 

A kecskeméti Relax Sóbarlangban a 
száraz sóterápiával és az orrmosással 
is sokat tehetünk egészségünkért.

A fájdalommentes orrmosás a gyermekeknek és a felnőtteknek is 
hasznos. A kezelést egy 20 perces sóbarlangos pihenés előzi meg. 
Majd a kezelés során a sűrű váladék feloldásra kerül és néhány ml 
sóoldat és egy orvostechnikai eszköz segítségével a váladékot az 
orrnyíláson keresztül eltávolítják. A sóbarlangban történő léleg-
zetvétel és az orrmosás felszabadítja a légutakat. A mesterséges 
sószobák 21-23 C fokos hőmérséklete, illetve a bakteriológiailag 
tiszta és jótékony mikroorganizmusokkal teli levegője olyan prob-
lémákon tud enyhíteni, mint például az asztma, influenza, nátha, 
mandulagyulladás, krupp, torokgyulladás és akár a horkolás. A 
legnagyobb hatékonyságot a kúraszerű látogatással érhetjük el. A 
száraz sóterápia fertőtleníti a légutakat, csökkenti a gyulladást és 
vírus-, gomba, illetve baktériumölő hatással rendelkezik.

A Relaxban a haloterápiát, vagyis a szabályozott száraz sóterápiát 
alkalmazzák, ami a leghatékonyabb sóterápia fajta. A sógenerátor 
1-5 mikrométer nagyságú száraz sóaeroszolt állít elő, amit külső 
térből fújnak be a helyiségbe. Ez egy olyan antiszeptikus közeget 
hoz létre, amely a természetes sóbányákban van. A páratartalom 
40-60% közötti, amit egy egyedi barlangkörnyezetben fény és 
hangterápiával kiegészítve tapasztalhatunk meg. A Relax egye-
disége, hogy 4 tonna wieliczkai só található a barlangban, amely 
tanúsítvánnyal rendelkező orvosi gyógysó. A felnőttek kényelmes 
fotelekben élvezhetik a nyugalmat, miközben a gyerekek a 
számukra kialakított sókuckóban sóhomokozhatnak. A Relax a 
krónikus légzőszervi betegek, asztmások, allergiások számára 
segítséget jelent a gondtalan levegővételhez.
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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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Az optikus szakma saját felmérése szerint az emberek több mint felének 
lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben Magyaror-
szágon csaknem másfél millióan még sosem vettek részt szemvizs-
gálaton. A Trend Optika vezetősége úgy döntött, hogy a nagy érdek-
lődésre való tekintettel meghosszabbítja a szűrőprogramot. A látás 
hónapja kampány Kecskeméten kijelölt üzletében a Trend Optika 
Kecskemét, Kossuth tér 6-7 szám alatt – jelentkezhetnek a látásel-
lenőrzésre az érdeklődők december 15-ig.

A látásellenőrzés során nagyon 
fontos, hogy nemcsak fénytö-
rési hibára, hanem egyéb egész-
ségügyi problémára is fény 
derülhet. Kevesen tudják, hogy 
a látásvizsgálat során nemcsak 
egy esetleges később súlyossá 
váló szembetegség, de például 
a cukorbetegség vagy akár a 
magas vérnyomásra utaló jelek is 
felfedezhetők. A gyakori fejfájás, rossz közérzet kiváltó oka sok esetben 
az éles látás vagy a dioptriakorrekció hiánya, vagy nem megfelelő látásja-
vító eszköz viselése. A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan fontos, akkor is 
ha nem észlelünk különösebb problémát, mert a jó látás a napi teljesítőké-
pességünkre, életvitelünkre is hatással van. Nem megfelelő fényviszonyok 
között homályos látást észlelünk, az is dioptriaproblémát jelent.

Negyven éves kor felett javasolt az évenkénti szűrővizsgálat, de már 
csecsemőkorban érdemes elkezdeni. Az iskolás kor egy fordulópont, 
sokan nem tulajdonítanak neki jelentőséget, hogy a szemdörzsölés, 
hunyorgás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közelhajolás, olvasás-, írás-, 

tanulási nehézségek mögött szemészeti probléma állhat. Tehát minden 
korosztály érintett.

Kecskeméten a Trend 
Optikában a megunha-
tatlan Ray-Ban-élmény 
most már dioptriás válto-
zatban is elérhető.

A több évtizedes gyártási 
tapasztalatnak köszönhe-
tően a dipotriás lencsékkel 
ellátott szemüvegek 

semmiben nem térnek el a „strandard” társaiktól. Az 
eredeti Ray-Ban márkajelzés garancia a páratlan minőségre. 
Jobb lencse felső sarkában az eredeti Ray-Ban logó, míg a 
bal lencsében RB betűk vannak gravírozva. Multifokális és 
egyfókuszú változatban is kapható. 

December 15-ig a Trend Optikában akár multifokális lencsével ellátott, 
akár távoli vagy akár egy olvasó szemüveget készíttet bármely dioptri-
ában, most 50% kedvezménnyel juthat a tökéletes látásélményhez. 

Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, bármilyen problémája akad 
látásával, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látáséles-
sége, keresse fel a Trend Optika csoport szaküzleteit. A Trend Optika 
csoport várja régi és új pácienseit magas szintű szolgáltatást nyújtva. 
Szemész szakorvosok, dipl. Optometrista kontaktológusok és szakkép-
zett látszerész mesterek állnak a kedves vásárlók rendelkezésére.

Trend Optika

A Trend Optikákban a Semmelweis Egyetem által alapított Semmelweis Kft. országos vizsgáló-
pontján meghosszabbították az ingyenes szűrőprogramot. December 15–éig még lehet jelentkezni a 
Trend Optika csoport kecskeméti üzletében. 

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ  
INGYENES LÁTÁSELLENŐRZÉST
A Trend Optikákban december 15-éig még jelentkezhetnek az érdeklődők 
– A szemészeti szakvizsgálatért sem kell fizetni. 
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A Kormányablakokban az alábbi családtámogatási ellátások tekinte-
tében nyújtanak tájékoztatást, nyomtatványokat biztosítanak az ügyfelek 
számára, illetve a kérelmeket továbbítják az illetékes hatóságok felé, tehát 
teljesen körű segítséget kaphatunk.

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 sorban a családi pótlék (más néven nevelési ellátás/iskoláz-
tatási támogatás), ez egy rendszeresen járó havi ellátás: a tankötelezettség 
végéig automatikusan járó ellátási forma. 16 éves kor után csak akkor 
vehető igénybe, ha a gyermek továbbra is tanul.

A gyermekgondozást segítő ellátás, ismertebb nevén a GYES egy havi 
rendszerességgel 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 mindenkori 
legkisebb összegével, ami 2017-ben 28.500 Ft, ikrek esetén az ikrek számával 
egyenlő mértékben (például 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 (CSOK), igényléséhez 
szükséges igazolást itt tudunk kapni. A pénzintézetek által kért igazolás 
iránti kérelem - arról, hogy a kérelmező lakásépítési kedvezményt 
megelőlegező kölcsönszerződéssel rendelkeznek-e? Az igazolás továb-
bítása az illetékes hatóság felé a Kormányablakban szintén kérhető.

Amellett, hogy gyors és hatékony 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.

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.
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Az új év első napja általában nemcsak a babonák, hanem a fogadalmak 
időszaka is. A statisztikák alapján a leggyakoribb, önmagunknak tett, 
szilveszteri ígéretek kategóriáját toronymagasan a dohányzásról való 
leszokás és a fogyás elhatározása vezetik. Sokszor tapasztalhatjuk 
azonban, hogy az éjféli koccintástól még pezsgő ízű eskü szavait szét-
feszítő, kezdeti lelkesedés néhány nap, hét, esetleg pár hónap múlva 
nyomtalanul elillan. Szakértők szerint a fogyásra vonatkozó foga-
dalmak sikertelenségének oka elsősorban a türelmetlenség. 

Tapasztalatok alapján januárban mindig megnő a sportolási kedv, sőt 
sokan ajándékoznak manapság kondi bérletet karácsonyra. ,,Körül-
belül 30 százalékkal nő a vendégeink száma az év elején, és sok új 
vendégünk a szilveszteri fogadalma miatt kezdi el a testmozgást. Az 
újévi ígéretek fogyókúrázóinak kitartása azonban legtöbb esetben 
maximum tavaszig terjed.”- nyilatkozta Konfár Zsóka, a FormaZona 
Sportközpont marketing asszisztense. 

 Általában a ,,hirtelen elhatározók” néhány hét, esetleg hónap alatt 
lemorzsolódnak. Az újak több mint fele feladja. Ennek legfőbb oka 
abban rejlik, hogy túl nagy lendülettel kezdenek tapasztalat nélkül, és 
rögtön hatalmas eredményeket várnak. 

Az első egy-két hónap még nehézségekkel jár. Kezdetben ugyanis 
az izomláz, kevés a sikerélmény, ezért sokan már akkor feladják. A 
második fázisban már nagyobb kedvvel jönnek, mert megszokja a 
szervezetük a mozgást, fél év rendszeres edzés után pedig már el lehet 
jutni oda, hogy hiányérzete lesz az embernek, ha kimarad a mozgás.

A fogyás legfőbb titka az akaratban rejlik. A sikeres fogyókúra 
nem csupán a mozgáson múlik, alapvetően fejben dől el. Nagyon 
komoly elhatározás kell egy valóban eredményre vezető fogyókú-
rához, melyhez tényleges életmódváltás szükséges. Kaphatók már 

például szénhidrátcsökkentett sütemények. Természetesen ezek 
nem haszontalanok, de általuk nem arra szoktatjuk az agyunkat, 
hogy meg tudjuk állni, képesek legyünk nemet mondani a nasso-
lásra, hanem arra, hogy itt a pótlék. A mozgás mellett figyelni kell a 
táplálkozásra, de legfőképpen akaraterő és kitartás szükséges.

A fogyás intenzitása mindig függ az egyéni alkattól, személyes szoká-
soktól, azonban a kapkodás minden esetben fordított eredményt 
produkál. A legfőbb cél, hogy szépen lassan, lépcsőről lépcsőre 
következzen be a fogyás, ne akarjunk egy hét alatt rögtön 5 kilótól 
megszabadulni, mert nagyon gyorsan a duplája jön vissza. Ezt hívjuk 
jojó effektusnak. Ha valaki például egy héten kétszer eljár edzeni, 
mellette pedig figyel a diétára is, körülbelül 3 kilogramm fogyás 
egészséges egy hónap alatt.

A lemorzsolódás ellenére alapvetően hasznosak a fogyásra vonatkozó 
újévi fogadalmak. A január ideális a fogyókúra elkezdéséhez, hogy 
fokozatosan és egészségesen hozhassuk formába magunkat például 
egy nyári esküvőre vagy éppen a strandra. Persze kizárólag akkor, 
ha kellő kitartással és akaraterővel rendelkezünk. 

FormaZona Sportközpont

A SIKERES ÉLETMÓDVÁLTÁS 
FEJBEN DŐL EL!

A türelmetlenség a legfőbb oka az újévi fogadalmak sikertelenségének. 
Sokan vásárolnak januárban kondi bérletet, ám a kezdeti lelkesedés 
gyorsan elillan. A szakértők szerint az eredményes fogyókúra fejben dől 
el, kulcsa pedig a fokozatosságban rejlik. 
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A világ végére is eljuthatsz vele: Fedezd fel az új SX4 S-CROSS-t, a dinamikus 
formavilágtól kezdve az okos és szerethető részleteken át a minden igényt 
kielégítő műszaki megoldásokig!

Élvezd az életet! Egy autó, amelyről szinte süt a kalandvágy… Az SX4 
S-CROSS merész és magabiztos crossover – mégpedig a hozzá méltó 
formavilággal. Gyönyörködj kedvedre az új, robusztus orrkialakításban, a 
látványos SUV-stílusban, és élvezd az autó lenyűgöző belső értékeit! Íme, 
egy született felfedező, melyből csak úgy árad a dinamizmus és az erő!

Városi lendület: Hagyd, hogy képzeleted szabadon szárnyaljon, miközben 
a nagyváros forgatagában autózol! Az SX4 S-CROSS karakteres crossover 
formavilága világosan jelzi, hogy semmi sem állíthat meg.

Határtalan öröm: Készülj fel a kalandokra! Az SX4 S-CROSS minden ízében 
azt sugallja: nincsenek határok. Az autó innovatív kialakítása mindennek 
bőséges teret kínál: a családnak ugyanúgy, mint poggyásznak.

Magával ragadó formavilág: Szemből és hátulról feltűnő és tekintélyt paran-
csoló crossover, oldalról sportos vonalvezetésű családi autó. Bárhonnan is 
szemléled, bárhová is indulsz vele, az SX4 S-CROSS mindig ki fog tűnni a 
szürke tömegből!

Praktikum és látvány felsőfokon: Karakteres látványt nyújtanak az áramvo-
nalas tetősínek. (GL+: ezüstszínű fényezés, GLX: ezüstszínű alumínium)

Dinamikát sugároz: Az autó lendületes vonalaihoz tökéletesen illeszkednek 
a háromdimenziós kialakítású HID fényszórók. A helyzetjelző energiata-
karékos LED diódái nappali világításként is működnek.

Ugrásra készen: Az új, sportos keréktárcsák remekül illenek az SX4 S-CROSS 
különleges formavilágához. Az optimális légáramlást biztosító forma, és az 
alacsony gördülési ellenállású abroncs a fogyasztást is csökkenti.

  • 17 colos polírozott könnyűfém keréktárcsák (GLX)
  • 17 colos fényezett könnyűfém keréktárcsák (GL)
  • 16 colos acél keréktárcsa azonos méretű dísztárcsával (GL)

Minden porcikájában lendületes: Az ajtóra szerelt oldalsó tükrök maximális 
látószélességet biztosítanak és az áramvonalas tervezésnek köszönhetően 
nemcsak a menetszél zaját csökkentik, de az alacsony légellenállás jótéko-
nyan hat az SX4 S-CROSS fogyasztására is. A GL és a GLX modellválto-
zatok tükörházaiban beépített irányjelző is működik.

Finom elegancia: A ködfényszórók krómkerete tökéletesen illeszkedik a 
fényszórótestek lendületes formavilágához.
 
Ötletes belső: Jól átgondolt belső terével újraírja a szabadság fogalmát az 
SX4 S-CROSS. A poggyászok méretéhez és formájához igazítva egysze-
rűen alakítható át a csomagtér. Az utasokat pedig praktikus megoldások 
és számtalan kényelmi funkció kényezteti, hogy a leghétköznapibb autó-
zásból is álomutazás legyen.

Minden egy pillantásra: A könnyen áttekinthető multi-információs kijelzőn 
mindig jól láthatók a legfontosabb adatok: az aktuális fogyasztás, a 
következő tankolásig megtehető távolság, a 4WD üzemmód jelzése (csak 
az ALLGRIP modellekben), illetve a parkolóradar adatai is. A sebességfo-
kozat-visszajelző segítségével mindig a megfelelő pillanatban válthatsz, így 
tovább csökkentheted autód fogyasztását.

A SUZUKI SX4 S-CROSS

Engedd, hogy a megérzéseid vezessenek! Az új SX4 S-CROSS 
mindig és mindenhol tökéletes társ a kalandokhoz: a végtelen 
lehetőségek tárháza négy keréken. Aszfalton ugyanolyan 
élvezet vele autózni, mint terepen, újgenerációs motorja 
magabiztos teljesítményt kínál és megújult design-jával 
olyan merész kiállású, amilyen egy crossover csak lehet. 
Bármerre is visz a képzeleted, az új SX4 S-CROSS-szal 
biztosan eljuthatsz oda. A te célod, a te döntésed.
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Csak a vezetésre kell figyelned: 
Esőcseppek érzékelésekor az 
ablaktörlők automatikusan 
elindulnak, a törlés tempója 
a csapadék intenzitásához 
és az autó sebességéhez 
igazodik. A fényszórók és a 
hátsó világítás ki- és bekap-
csolását a külső fény erőssége 
határozza meg.

Mindig a legjobb tempóban: A 
sebességtartó automatika a 
hosszú utakon könnyíti meg a 
sofőr dolgát. A sebességhatá-
roló megakadályozza, hogy az 
autó átlépje a vezető által beál-
lított maximális sebességet.

Minden kézre áll: A magas-
ságában és tengelyirányban 
is állítható kormánykerék a 
legkényelmesebb üléspozíció 
kialakítását teszi lehetővé.

Érintőképernyős audiorendszer: Add meg úticélod, és élvezd felhőtlenül az 
utazás minden percét: a 7 colos érintőképernyőn egyszerűen kezelheted a 
modern multimédia-funkciókat. Csak válassz a négy fő üzemmód (Zene, 
Telefon, Vezetés és Kapcsolat) közül, és máris könnyedén hozzáférsz az 
audiorendszer, a telefonkihangosítás, a navigáció vagy az okostelefon-csat-
lakoztatás beállításaihoz.

Kedvező klímában: Az SX4 S-CROSS-ban még a belső hőmérséklet is 
személyre szabható. A két zónás automata klímaberendezéssel a vezető 
és az első utas egymástól függetlenül állíthatja be a neki megfelelő hőfokot.

Örömautózás: A kormánykeréken található fokozatváltó kapcsolókkal (6AT 
és TCSS modellekhez) még nagyobb élmény a vezetés.

Maximális komfort: A fűthető üléspárnáknak és támláknak köszönhetően a vezető 
és az első utas teljes komfortban élvezhetik az autózást. Mindkét ülésfűtés hasz-
nálható magas és alacsony fokozatban is, a GL+ és GLX modellváltozatokhoz 
pedig opcionális meleglevegő-befúvást rendelhetsz a hátsó üléssorhoz.

Mindent visz: Ha az autóban öten utaznak, jól kihasználható 430 literes 
csomagtér áll rendelkezésre, ami a 60:40 arányban osztott hátsó üléstámlák 
lehajtásával sokféleképpen bővíthető és variálható. Az egyes modellek 
poggyásztere a több pozícióban is rögzíthető raktérpadló segítségével még 
rugalmasabban használható.

Komfortzóna: Az első középső kartámasz elcsúsztatható, így könnyen beál-
líthatod a neked legkényelmesebb helyzetbe. Az alatta lévő konzoldo-
bozban beépített USB-csatlakozó található.

Utazás felsőfokon: A kihajtható kartámasz még nagyobb kényelmet kínál a 
hátul utazók számára. A beépített pohártartókat két utas is használhatja.

Körülölel a kényelem: Határozott kontúrok, minőségi öltések, luxus kidol-
gozású bőr üléskárpit – az SX4 S-CROSS üléseiben igazi öröm az utazás.

Rugalmasan alakítható tér: A 60:40-arányban osztott hátsó üléstámlának 
köszönhetően a legkülönbözőbb módokon variálhatod az utasteret. A 
multipozíciós kalaptartó pedig még több lehetőséget biztosít a tágas 
csomagtér kialakításához.

Tökéletes kilátás: A külső tükröket úgy helyezték el, hogy a vezető látótere a 
lehető legnagyobb legyen.

Pihentető utazás: A bőséges lábtérnek köszönhetően az SX4 S-CROSS-ban 
öt felnőtt is kényelmesen elfér.

Indulás gombnyomásra: Az ajtók nyitásához és zárásához elég, ha a sofőr 
zsebében ott lapul az SX4 S-CROSS távirányítója, a lóerők felébresztéséhez 
pedig egyszerűen az indítógombot kell lenyomni.

Mindent a szemnek: A beépített világítás révén a vezető- és az utasoldali 
piperetükör sötétben is használható.

Figyelmes részletek: Az első utasülés háttámláján kialakított zsebben kényel-
mesen helyezhetők el térképek, újságok és könyvek.

Okos apróságok: A csomagtérben 12 voltos egyenáramú csatlakozó, 
valamint a poggyász stabil szállításához szükséges csomagrögzítő 
horgok találhatók.

Okos kijelző: Az SLDA (Smartphone Linkage Display Audio) a Suzuki 
okostelefonnal összekapcsolható kijelző panele. Egyes iOS és Android 
alapú telefonok kábellel csatlakoztathatók a rendszerre, és a rajtuk futó 
alkalmazások megjeleníthetővé és könnyen kezelhetővé válnak a központi 
kijelzőn. A mobileszköz ilyenkor az autó audiorendszerére is csatlakozik 
és a navigáció utasításai vagy a kedvenc dalok a SX4 S-CROSS beépített 
hangszóróin szólalnak meg.

Tormási Autóház
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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 dekoráció 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.
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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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INGATLANOSOK KÍMÉLJENEK!?

Sok negatív gondolat, feltételezés, előítélet vagy rossz tapasztalat lehet ezek 
mögött, gyakran jogosan, hiszen túlnyomó többségben fogalmuk sincs arról, 
mit csinál egy nagybetűs ingatlanközvetítő. Nyugaton komoly, megbecsült 
presztízst képviselő munka a miénk. Minden családnak van egy ingatlanosa, 
akit a korábban elvégzett profi munkája miatt bizalommal ajánlanak. Egy 
jó ingatlanos mindent el tud, és el is intéz az elégedett ügyfél érdekében. A 
jó ingatlanos megkönnyíteni akarja az eladó dolgát és nem megkeseríteni. 
Sokoldalúnak kell lennünk, ismernünk kell a piaci trendeket, változásokat, 
rendelkeznünk kell műszaki, jogi, banki ismeretekkel.

Szóval, mitől is kíméljük meg a Tisztelt Tulajdonost? 
•  Ne töltsük fel profin megfogalmazott szöveggel, figyelemfelkeltő fotókkal 24 

órán belül akár több mint 50 portálra a hirdetést, ne jelentessük meg újságokban?
•  Ne árazzuk be az ingatlant reálisan, mint értékbecslő, a piaci árelemzések 

ismerete alapján érzelmi kötődések nélkül?
•  Ne szűrjük le előre a vevőjelöltet, ne mérjük fel a pontos igényeit, fizetési 

lehetőségeit, hitel képességét?
•  Ne értesítsük a bennünk megbízó vevőket (akik nem érnek rá minden nap 

hirdetéseket bújni), hogy egy neki megfelelő ingatlan érkezett be hozzánk?
•  Ne ellenőrizzük a tulajdonlapot, ne hívjuk fel a tulajdonos figyelmét a régi 

tisztázatlan bejegyzésekre, elévült, de nem törölt terhelésekre? 
•  Ne segítsünk az ártárgyalásnál, ne biztosítsunk ügyvédi hátteret, ne ellen-

őrizzük a fizetési ütemezést? 

•  Ne hívjuk fel a tulajdonos figyelmét a megillető adó és illetékkedvezményekre? 
Irodánk közel 10 éve minőségi, sokrétű szolgáltatást nyújt Kecskemét lakossá-
gának, szakmailag jól felkészült, tájékozott, korrekt, becsületes, hivatását szerető 
kollégákkal. Keressenek minket bizalommal! Minden meglévő és leendő ügyfe-
lünknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

STOP-GDN Ingatlaniroda, Kecskemét, Bocskai u. 1. 
Szűcs Ildikó referens 30/197-6543

Földi Margit irodavezető 30/576-9476

Gyakran olvassuk a magán ingatlan hirdetések szövegében az elrettentő felhívásokat:  
„Ingatlanosok kíméljenek!”, „Gyengébb értelmi képességű ingatlanosok figyelmébe...”
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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 lucfenyő hazánkban is honos, és egész Európában a legnagyobb 
tradíciókkal rendelkező karácsonyfa típus. A mai napig ez a fajta díszít 
a legtöbb otthonban, hiszen a legolcsóbbak egyike. Csodás illata miatt 
leginkább nosztalgiából választják. Törzse szabályos, henger alakú, 
átmérője a nagyobbaknál sem éri el a 10 cm-t, így könnyű a talpba illesz-
teni. Azonban nem a legszebb fa: alakja többnyire hosszúkás, ágai ritká-
sabbak, nem mindig szimmetrikusak. A tűlevelek vékonyak, kiszáradva 
igencsak szúrnak. Sajnos hamar, már 6-8 nap után hullajtja őket, sok 
bosszúságot okozva ezzel.

Az Ezüst fenyő Észak-Amerika nyugati részén őshonos, ahol kék lucnak 
nevezik. Különleges színével és dús zöldjével díszítő, elegáns fenyőfa. 
Az ágai is sokkal sűrűbbek, mint a többi fenyőé. A rendkívül szúrós tűle-
velekkel vigyázni kell, a vászonkesztyűt is átszúrhatják. A szobai klíma 
hatására elég hamar hullatni kezd. Tegyük vízzel teli talpba, hogy minél 
tovább megőrizze szépségét. Könnyen díszíthető, mivel ágai rendezettek.
Már Magyarországon is a legnépszerűbb helyért versenyez a skandináv 
félsziget karácsonyfája, a Nordmann fenyő. A gyakran tévesen 
„normann”, vagy „normand” fenyőnek nevezett fajta. Nem véletlen, 

hogy az egyre igényesebb hazai vásárlóknál a második legnépszerűbb fa, 
hiszen tömött, kúpos koronájú és teljesen szimmetrikus. Tűlevelei mély-
zöldek és puhák, egyáltalán nem gyantásak, nem szúrnak. Mindezek 
mellett még egy fontos jó tulajdonsága van: hetek alatt, teljesen kiszá-
radva sem hullajtja levelit. Egészen kiszélesedő törzsét faragni kell, 
különben nem fog illeszkedni a fenyőtalpba.

VÁSÁRLÁS KÉNYELMESEN
Az Oázis Kertészetben kényelmesen, az időjárástól védett fedett helyen 
vásárolhatsz, munkatársunk pedig segít kiválasztani a legszebb fát! Már 
december elejétől az összes fenyőfajta széles méretválasztéka megtalálható 
áruházunkban.
Üzleteinkben a kiválasztott fa törzsét kérésedre megfaragjuk és a fát hálóval 
becsomagoljuk, hogy könnyebben hazavihesd. Sőt az Oázisban élő fenyőt 
is kölcsönözhetsz, melyet ha visszahozol, levásárolhatod a fa árának felét!*
A fák mellett pedig természetesen vásárolhatsz akár vízzel tölthető vagy 
hagyományos talpat is, és persze karácsonyi díszek, izzók, ajándékötletek 
hatalmas kínálatával várunk!

További részletek: www.oazis.hu

A fenyőfa kiválasz-
tásánál többféle 
szempont alapján 
szemlélődhetünk. 
Valaki a hagyomá-
nyos lucfenyő, míg 
mások a már csak 
alig drágább, ám 
díszesebb Nordmann 
fenyő hívei. Lássuk, 
miben is külön-
böznek a legkedvel-
tebb fenyőfajták.

HOGYAN VÁLASSZUNK KARÁCSONYFÁT?
- a fenyőfa vásárlók kézikönyve
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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 ma oly divatosnak hangzó borgasztronómia az ételek 
és a bor harmóniájára épül fel, egy jó bor kiemeli egy 

étel jellegzetes ízét, és fordítva! Hiszen nem vélet-
lenül mondjuk azt, hogy csak jó borral szabad 

főzni, olyannal, melyet egyébként mi magunk 
is szívesen elfogyasztanánk. Vannak alapsza-
bályok, melyekhez lehet ragaszkodni (ilyen a 
fehérhúshoz csak fehérbort, vörös húshoz csak 
vörösbort kínáljunk), de sose feledjük nincs két 
egyforma íz és ízlés. Kísérletezzünk bátran, 
hogy megtaláljuk a számunkra tökéletes párosí-

tást! Addig is néhány tipp, melyekkel könnyebbé 
tehetjük az ünnepi bor-étel párosításokat:

HALÁSZLÉ - Az első étel - amihez bort keresünk  - 
számunkra a kissé kedvesebb bajai halászlé. Itt a piros-

paprika csípős, kesernyés íze jól passzol a hal enyhén édes, 
sós ízéhez. Ehhez egy testes fehérbort, vagy egy fűszeres 
vörösbort lehet párosítani. Ilyen lehet a hungarikum Olasz-
rizling, vagy a fűszeres, könnyed Kadarka. Bortipp: Koch 
Prémium Kadarka 2015

TÖLTÖTT KÁPOSZTA - A töltött káposzta esetében egy 
gazdag ízű tartalmas ételként olyan társat kíván, amely segíti 
az emésztést és kiemeli a töltött káposzta minden összete-
vőjének ízét. Jó választás lehet egy gazdag, telt ásványos 
fehérbor, mint a Chardonnay vagy a Furmint. Bortipp: Koch 
Prémium Kései Szüretelésű Chardonnay 2015

PULYKASÜLT - A pulykasült esetében borválasztás téren a 
fűszerezésén és a töltelékén (pl. gesztenye) van a hangsúly, 
ahhoz válasszunk bort. Az esetek többségében kiváló 
választás lehet egy rozé, vagy egy könnyedebb fűszeresebb 
fehérbor. Bortipp: Koch Prémium Néró rosé 2017

BEJGLI - A bejglik ízesítése sokféle lehet, jelenesetben 
koncentráljunk a diós és mákos töltelékekre. Tartja magát a 
tézis, hogy desszerthez (nem feltétlenül édes) desszertbor 
dukál, így mi is a töltelékek karakteres íze mellé egy kései 
szüretelésű desszertbort ajánlunk, legyen az a tokaji 
borvidék koncentrált fehérborai, vagy egy olyan borkü-
lönlegesség, mint pl. a jégbor. Bortipp: Koch Pincészet 
Prémium Hajós-Bajai Rajnai Rizling Jégbor 2007

A karácsony ünnepe a szeretetről, a családunkról szól. Bár 
nagyon fontos a megterített szép asztal, és az ünnepi fogások, 
mégis ajánljuk élvezze ki az év legszebb időszaka nyújtotta 
örömöket, álljon meg egy pillanatra és pihenjen. Koccintson 
egy pohár Koch borral, és ünnepeljen együtt szeretteivel!

Koch Borház Kecskemét
+36 30 567 41 16, 6000 Kecskemét, Bethlen krt.12/C

info@kochborhazkecskemet.hu
www.kochborhazkecskemet.hu

www.facebook.com/kochborhazkecskemet

BOROK AZ ÜNNEPI ASZTALON

A karácsonyi menüvel kapcsolatban, a tradicionális ételeké a főszerep, a legtöbb 
magyar családnál halászleves, töltött káposzta, és bejgli kerül a tányérokra szenteste. 
Valaki jól bevált családi receptekkel, míg mások évről évre új fogásokat és technikákat 
kipróbálva állítják össze a karácsonyi étlapot. Egy dolog azonban mindig közös: a fogá-
sokhoz megfelelő italokat, főképpen borokat választunk.

A 
karácsonyi 

menü, talán némi 
túlzással azt mond-

hatnánk: az év legfontosabb 
és legmeghittebb étkezése. A 

szeretet ünnepén minden szakács 
érzi magán a nyomást: milyen 
ételekkel és italokkal örven-

deztesse meg szeretetit 
ezen a jeles alkalom 

apropóján?
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ÉLŐÉTELLEL AZ EGÉSZ-
SÉGES SZERVEZETÉRT

Mindenki egészséges, hosszú életre 
vágyik. Az egészséges élet titka, 
pedig legnagyobb részt a táplál-
kozásban rejlik. Nem véletlenül a 

mondás: az vagy, amit megeszel.

Több mint egy éve kezdte meg működését Kecskeméten a Vital 
Élőételbár, ahol csak élőételeket készítenek. A vegán nyers-
ételek tisztán növényi alapanyagokból készülnek, zöldségekből, 
gyümölcsökből és olajos magvakból.A vitaminban, ásványi anya-
gokban gazdag zöldségek, gyümölcsök főzés, sütés során elve-
szítik vitamintartalmuk 50%-át és teljes enzimtartalmukat. 

A Vital Élőételbárban főzéskor nem hevítik 42 fok fölé az ételt, 
így az abban lévő értékes anyagok elláthatják enzimekkell és 
oxigénnel sejtjeinket, ami segíti a sejtmegújítást. Az élőételbár 
kínálatában lévő ételek csak aprítással, turmixolással, darabo-
lással és aszalással készülnek. Ezek a finomságok mentesek a 
finomított élelmiszerektől, liszttől és cukortól. Torták, kenyér-
helyettesítők, zöldturmixok és más finomságok is a kínálatban 
vannak. Teljes menüsort is lehet otthonra rendelni. 

Az ételkiszállítás mellett a termékeik most már a belvárosi 
Lordok Bioboltban is kaphatóak. Névnapra, születésnapra,  
ünnepekre az étlapon kívül is van lehetőség tortát rendelni. 
Rendezvények vendéglátását is rendszeresen vállalják. A 
nyers táplálkozásra való átállásnál fontos a fokozatosság 
elve. A szervezetben ilyenkor megindul a tisztulás, méregte-
lenítés, mely együtt járhat kellemetlen testi tünetek megjele-
nésével: haspuffadás, hasmenés, szédülés, fejfájás stb. Ezek 
csak a tisztulás jelei, ne ijedjünk meg tőlük! Fontos, hogy 
mindig figyeljük a testünk jelzéseit, hogy az átállás öröm, és 
ne kényszer legyen. Az ételbárban életmód és táplálkozás 
tanácsadó is segítséget nyújt az átálláshoz. A két tulajdonos 
szeretné, ha minél többen megtapasztalnák az élőtétel 
jótékony hatásait testileg, lelkileg. Hisz ezek az ételek ener-
gikusabbá, jókedvűbbé és derűsebbé is teszik fogyasztóját.

Vágsélei Csilla Sára

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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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-
könyv-ében. 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 dú-
sabb vagy soványabb, mindig büszkesége a ház úrnőjének, akkor is, ha nem ő 
maga készítette, hanem a cukrásztól hozatta” – írja Magyar Elek: Ínyesmes-
ter 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


