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VAKÁCIÓ...

A felkiáltójel felrajzolásáért komoly harcok folytak annak idején a mi osztályunkban. Fontos 
volt. Ha már a tábla sarkában láttuk a színes, díszes „!”-et, attól a naptól kezdve tagadha-
tatlanul ott lebegett a nyár, a határtalan szünidő. A felkiáltójeles napon már láttuk előre 
az egész feliratot, éreztük súlyát vagy is inkább közelgő súlytalanságát. A szabadságot, 
amikor valóban a napkelte és nyugta dönt arról, hogy merre járunk, nem a tankönyvekben 
ránk váró megtanulandó mondatok. Persze mára ennek a két és fél hónapnak a beosztása 
sűrűbbé vált, sokszor tervezetten, előre, hetekre lebontva tudjuk, hogy a család mely tagja 
majd hol is tartózkodik.

A Családinfó magazin nyári számának megjelenése néhány nappal a felkiáltójel felrajzolása 
elé esik, és szinte minden mondata az azt követő hét betű körül forog. Felgyorsult világunkban 
még nagyobb a jelentősége annak a családdal együtt töltött egy-két hétnek, ami a vakáció idejére 
jut. Szülőként az utazások, táborozások, nyári kalandozások alatt a gyerekek épségéért még 
jobban izgulunk. A kiadványunk oldalain ezért a család egészségével most is kiemelten foglal-
kozunk, hiszen a nyaralást, pihenést könnyen elronthatja egy napégés, egy gyomorrontás 
vagy egy nem várt fertőzés. Van, ami ellen nem tehetünk, csak a tüneteit kezelhetjük, de akad 
számos olyan, ami kis odafigyeléssel elkerülhető. Legyen hát gondosan össze készítve az az úti 
patika, és induljunk útnak! Gyűjtsünk közös élményeket, hogy majd azokból aztán az év hajtós 
hétköznapjain mindannyian töltődhessünk. 

Mi most könyvajánlóval, családról szóló beszélgetésekkel, orvosi tanácsokkal, divat összeállí-
tással és gasztronómiai tippekkel várjuk, hogy díszíthessük a táblát, letehessük azt a táskát, 
és kikiálthassuk végre: ! Ó! IÓ! CIÓ! ÁCIÓ! KÁCIÓ! AKÁCIÓ! VAKÁCIÓ! Tartsanak velünk!

Szép nyarat, tartalmas és pihentető időtöltést kívánunk!

a szerkesztőség nevében:
Virág Henrietta

!
Ó!
IÓ!
CIÓ!
ÁCIÓ!
KÁCIÓ!
AKÁCIÓ!
VAKÁCIÓ!
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Segítsetek kijutni a ráknak! Ha megtaláltátok a helyes útvonalat, 
küldjétek el szerkeszőtségünk valamelyik címére (6000 Kecskemét, 
Kőhíd u. 17. vagy 2700 Cegléd Múzeum u. 3.), vagy az info@dpmsz.hu 
e-mailre, de akár be is hozhatjátok személyesen a fenti címek egyikére, 
a szerencsés nyertesekre értékes nyeremények várnak!  
A helyes megfejtéseket 2018. július 26-ig várjuk. 

A Családinfó szerkesztősége

Oldjátok meg a sudokut, küldjétek el szerkeszőtségünk valamelyik 
címére (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17. vagy 2700 Cegléd Múzeum 
u. 3.), vagy az info@dpmsz.hu e-mailre, de akár be is hozhatjátok 
személyesen a fenti címek egyikére, a szerencsés nyertesekre értékes 
nyeremények várnak!  
A helyes megfejtéseket 2018. július 26-ig várjuk. 

A Családinfó szerkesztősége
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KÖNYVFÉSZEK
- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel

MAX BROOKS: A SZIGET

Max Brooks, az elismert szerző kapta a feladatot a Minecraftot üzemeltető Mojangtól, hogy írja meg a 
játékhoz kapcsolódó, első hivatalos regényt. Az író sikeresen vette az akadályt, és egy nagyon izgalmas, 
pörgős kötettel örvendeztette meg a Minecraft rajongóit. A történetben a magányos hajótörött körülnéz, 
miután partra sodródott. Hol vagyok? Ki vagyok? És miért áll minden blokkokból? Ám nincs ideje 
megszárítkozni a napon: kezd besötétedni, és várja őt egy új, izgalmas, felfedezésre váró világ. A sziget 
azonban nem lakatlan: mások is vannak itt, többek között az éjszaka közeledtével előbújó zombihorda. 
Ebből a káoszból kiutat találni olyan kihívás, amely semmi máshoz nem fogható. Mégis, ki tudna otthont 
építeni, miközben menekülnie kell a felrobbanó creeperek, a felfegyverzett csontvázak és a megállíthatat-
lanul hömpölygő forró láva elől? Ráadásul úgy, hogy nincs a közelben segítség, leszámítva pár összeesz-
kábált szerszámot és néhány bölcs tanácsot a legvalószínűtlenebb baráttól: egy tehéntől. Ebben a világban 
a szabályoknak nem mindig van értelmük, de a bátorság és a kreativitás meghozza az eredményét. 

GERONIMO STILTON: SZUPERKUPA-DÖNTŐ RÁGCSÁLIÁBAN

Hamarosan elkezdődik a 2018-as foci világbajnokság Oroszországban, ezért aktuális könyv a híres 
újságíró egér, Geronimo Stilton története. A szerző Rágcsáliában született, az Egér-szigeten, diploma-
munkáját rágcsálóirodalomból és összehasonlító ősegérkori filozófiából írta. Geronimo Rágcsália legol-
vasottabb napilapja, a Rágcsáló Hírek főszerkesztője. Az újságot nagyapja, Világjáró Vilmos alapította. 
Szabadidejében Geronimo 18. századi, antik sajthéjdarabkákat gyűjt, de legszívesebben nagy sikerű törté-
netek írásával foglalatoskodik. Ebben a kötetben arról olvashatunk, hogy elérkezett a szuperkupa-döntő 
napja, és kedvenc csapatai futnak ki a fűre, de valami furcsa dolog történik a pályán, és természetesen 
Geronimo az egyetlen, aki ki tudja deríteni, hogy mi áll az események hátterében… 

FODOR MARCSI – NESET ADRIENN: 50 ELSZÁNT MAGYAR NŐ

Tanulságos felsorolás és egyben valódi gyerekeknek szóló, szépen illusztrált ismertető ez a könyv: 
ötven magyar nőről szól, akikről utcákat, tereket, bolygókat neveztek el, ám a tankönyvek sokszor 
meg sem említik őket. Ötven olyan nőről, akik mertek valamiben elsők lenni; olyanok, akik a lelemé-
nyességüknek és a kitartásuknak köszönhetően mindig kimásztak a legmélyebb gödörből is, és közben 
sem feledkeztek meg arról, mit diktál az emberség. Izgalmas életutak, példaértékű történetek múltból 
és jelenből – a jövőnek. A kötetben egyenként ismerhetjük meg ezeket a lányokat, nőket; elolvashatjuk 
élettörténetüket és azt is, hogy miben voltak elsők. Saroltról, első királyunk édesanyja az első a sorban, 
majd további 48 magyar nő következik, akik jelentősen megváltoztatták az ország vagy a világ sorsát (az 
első magyar szenttől az első ügyvédnőn át az első női űrkutatóig), míg végül elérünk az utolsóhoz, az 
ötvenedikhez, az 1986-ban született Wynne-Hughes Veronikáig, aki egy modern kori világutazó és hajó-
stoppos, azaz olyan, aki mindenféle előzetes szervezés nélkül járja a világot egy hátizsákkal. 

Kellemes olvasást kívánok mindenkinek!  Pap Zoltán
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FAN TÁZIÁBAN A VALÓSÁG
Múzeumpedagógusként dolgozik a Ráday 
Múzeumban, és filmtörténet szakon végzett. 
Így nem véletlen a filmes hatás első könyvében 

az Egyedül odabent című kisregényben.  
A fantázia szinte lételeme, írásai ehhez mérten 
fantasztikummal teliek. Bencsik B. Orsolyát 
kérdeztük első regényéről és írásmódjáról.

Mióta öntöd írott formába a fantáziádat?
Nehéz meghatároznom, mindig írtam valamit, csak komolyan nem foglal-
koztam vele. 2014 környékén eszembe jutott egy kisregény kezdeményem, 
amit szerettem volna befejezni. Végül 2018-ig tartott az út, amíg valami-
lyen formában sikerült kiadni. Úgy voltam vele, amíg készül a regény jó 
lenne novellákat is írni, holott nem vagyok novellista. Ekkor mentem el a 
Kodolányira, Petőcz András szépíró kurzusára, ami gyakorlati oktatás volt. 
Ott kezdtem el novellákkal foglalkozni, amelyek ki is kerültek az Odabent – 
Mesés történetek háza című blogomra, miközben a regényen dolgoztam.

Az Egyedül odabentben nem maradsz a realitás talaján. A misztikum 
tölti be a legnagyobb szerepet. Milyen filmek és könyvek hatottak rád?
Könyvben Murakami hat rám, a Kafka a tengerpartont olvastam tőle 
legutóbb. Abból a szempontból hasonlít a világomra, hogy ő sem magyaráz 
túl mindent. Filmek terén Tim Burton munkássága, ezen belül pedig  
az Ollókezű Edward és a Halott Menyasszony a kedvenceim. Az animéket 
is nagyon szeretem, például a Miya-zaki-filmek hangulatát fedezem fel az 
írásaimon. A Másvilág című filmből is sok elem ismerős lehet az olvasóknak 
a regényemben. Sok párhuzam akad az írói világom és más művek között, 
de úgy gondolom, annyi hatás éri az embert, hogy ezektől nehéz szabadulni. 

A regényben nem minden egyértelmű, sőt direkt hiányos és gondol-
kodásra késztet, amellett, hogy olvastatja magát. Célod, hogy olyat írj, 
ami az olvasónak a szokásosnál nagyobb teret ad az értelmezésre?
Ennél a regénynél valóban ez volt a célom. A továbbiakban nem hiszem, 
hogy fogok még kísérletezni ezzel. Most kiéltem ezt a mániámat. Filmsza-
kosként sok midcult filmet néztem. Ezek a filmek a magas művészet és 
a populáris kultúra között helyezkednek el. Se művészfilmnek, se műfaji 
filmnek nem nevezhetőek egyértelműen. Engem mindig érdekelt, hogyan 
mixelhetők össze a szerzői filmes és tömegfilmes sajátosságok. Például, 
hogyan illeszthető bele egy nehezen körülhatárolható célokkal rendelkező, 
lézengő főhős olyan műfaji sablonokkal operáló közegbe, mint a kísértet-
kastély, kísértetház. Az ilyen típusú filmekben a művészfilmes elbeszélési 
módszerek keverednek a műfaji filmes stílusjegyekkel. Valami hasonlót 
próbáltam meg én is a regényemben, például hiányos részeket iktattam a 
cselekménybe, így álomszerűvé vált a történet.

Mesélnél az Egyedül odabentről? Kiknek ajánlanád?
A történet azzal kezdődik, hogy egy fiatal nő egy titokzatos házba téved, 
ami a nagybátyjáé. A nagybácsi és az otthona is rejtélyes, alig tudunk róluk 
valamit. A ház olyan, mintha élő lenne. A bevezetés akár egy kísértethis-
tória eleje lehetne, de nem az lesz. Azoknak ajánlom, akik szeretik a játékot a 
műfajokkal, szeretnek meglepődni, hiszen más fog történni, mint amit várnak. 

Az állatok is fontos szerepet kapnak a regényben, gazdáik fő segítői 
és talán alteregói is. Neked is van otthon egy ilyen négylábú alteregód?
Van egy cicám a szüleimnél, aki az alteregóm is lehetne. A könyvbéli 
Tádeusz macska egy valós cica volt. Őt képzeltem inkább alteregómnak. 
A regényben használt szimbólumrendszeremben fontos, hogy ellentétes 
nemű legyen az állat és gazdája. Az állatokat mindig nagyon szerettem.

Hogyan írsz?
Az írás menete alapjáraton az lenne, hogy jegyzetelek és abból születik 
egy mű. Azonban legtöbbször nem bírom ki, hogy ne kanyarodjak el a 
jegyzetektől. Sokszor elkap az ihlet és akkor nem foglalkozok a vázlata-
immal. Ilyenkor utólag kell utánanéznem a leírtaknak, hogy ne legyen 
benne pontatlanság.  Nem vagyok jó jegyzetelő, ami egy kisregénynél még 
nem jelent problémát, de egy nagyobb lélegzetvételű írásnál már igen.

A blogodon is nagyrészt fantasztikus történeteket olvashatunk?
Igen. A fantasztikus világtól nem tudok szabadulni. Valamiért az fejlődött ki 
bennem, hogy a fantasztikus történetek jobban leírják azt, ami a valóságban 
történik. A fantasztikum tele van szimbólumokkal. Ezek közelebb visznek 
az emberi lélekhez, elvontabb dolgokat is megfogalmazhatunk velük, és így 
talán a valóságot is könnyebben meg tudjuk ragadni általuk. Persze azért 
kísérletezem realisztikus történetekkel is, de úgy gondolom, hogy maradok 
a fantasztikumnál. A blogon is megjelentek az állatok, van egy állatmesék 
sorozatom, és vannak szürreális, abszurd novelláim is.

Mit várhatunk tőled a közeljövőben? Hol találkozhatunk veled?
Az Ookami álma c. mesémből egyszer szeretnék írni egy regényt, ami egy 
klasszikus fantasy lesz. Vannak olyan motívumok, drámai súlypontok a törté-
netben, amiket kár lenne kallódni hagyni. Ha van egy kis időm, rövid törté-
neteket írok, amelyek a blogon olvashatóak. A regényemet az Underground 
Könyvesbolt oldaláról lehet megrendelni, nyomtatott és e-book formában is.  
A kecskeméti Ünnepi könyvhéten június 9-én délelőtt a Főtéren dedikálok.

Vágsélei Csilla Sára interjúja 

Családinfó Magazin | 2018. nyár     7.



Összeállította: Körösztös Anikó, Hanga Áruház 

Nyári könyvajánló

Szabó Magda:  
Hullámok kergetése
Svédország, Göteborg, fenyőillatú Skan-
dinávia. Az első állomása egy hosszú 
utazásnak, amely fél Európán át északról 
délre vezeti Szabó Magdát a vizek, 
folyók, tengerek mentén. A Hullámok 
kergetésében, amely egyszerre napló 
és útirajz, esszé és riport, mint egy 
varázslatos kaleidoszkópban tájakat, 
embereket, hangulatokat villant elénk az 
írónő szertelen korlátlan írói képzelete.

Nicola Moriarty: Az ötödik levél
Négy barátnő. Öt levél. Egy titok. Joni, 
Trina, Deb és Eden, ahogy ők mondják  
a legjobb barátnők az iskola első napjától, 
mindörökre. Most már harmincasok, 
és közbeszólt az élet: férj, gyerekek, munka. 
Joninak támad egy ötlete, hogy mindenki 
írjon egy névtelen levelet, hogy így osszák 
meg egymással mi történik valójában az 
életükben. Ahogy előtörnek a vallomások, 
düh, vádaskodás, vágyakozás, csalás, Joni 
kezdi elveszíteni a hitét a több évtizedes 
barátságukban. Aztán talál egy ötödik 
levelet, amit sosem kellett volna elolvasnia.

Jason Matthews: Vörös veréb
Az Oroszországban játszódó kémregény hősnője Dominyika, 
akit hírszerzési célokat szolgáló csábításra képeztek ki. Nash 
CIA tisztre állítják rá, aki a legértékesebb kém kapcsolattartója, 
akit valaha is sikerült beépíteni az oroszok közé. A lélegzet-
elállító sebességgel pörgő cselekmény több európai országon 
keresztül az USA-ba vezet. Jason Matthews a CIA nyugalma-
zott tisztje, letehetetlen stílusával és emlékezetes szereplőivel, 
első könyvesként méltán követi John Le Carrét és Fleminget.

Wilbur Smith:  
A tigris zsákmánya
Indiai óceán 1700-as évek Malala partja.  
A Monszun c. könyv folytatása. A Courtney 
családból gyerekként megismert Francis 
és Christopher sorsának alakulását ismer-
hetjük meg. Francis elmenekül kényelmes 
otthonából Dél-Afrikába, hogy megbosz-
szulja apja halálát. Christopher saját útját 
járja a világban, amely sok veszéllyel jár.  
A Courtney férfiak élete összefonódik, az apák 
bűnei örökké élnek a fiatalabb generációban.

Mary Kay Andrews: Víkendezők
Az idilli észak-karolinai Belle-szigeten játszódó törté-
netben Riley Griggs számára nagy rejtéllyel veszi 
kezdetét a nyár. Azzal találja magát szembe, hogy eltűnt 
a tőle elhidegült férje és a part menti házát árverezik. 
Adjunk ehhez néhány ködös spekulációt, régi szerel-
meket, egy pár színes déli karaktert és Riley nyara máris 
hátborzongatóvá válik. Amitől mégis jó ez a könyv, a 
történeten túl persze, az az egésznek a hangulata.

Agnes Martin–Lugand: A boldog 
emberek olvasnak és kávéznak
Diana két embert szeretett, a férjét és a kislá-
nyukat. Amikor a sors egy nap mindkettő-
jüket elveszi tőle, úgy érzi minden megfa-
gyott körülötte és emlékeibe temetkezve éli 
napjait. Barátja unszolására egy kis írországi 
faluba menekül, ahol ismeretlenek közt kezd 
új életet. Nem vár már boldogságra, szere-
lemre. Megnyugvást és megerősítést keres, 
hogy érdemes küzdenie, van folytatás. Csend 
és magány helyett azonban egy különös férfi 
igyekszik felforgatni az életét.

Nincs jobb egy kis nyári láblógatásnál, 
amikor csak annyi a dolgunk, hogy 
bekenjük magunkat naptejjel és a 
vízparton pihenjünk egy könyvvel.
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Anne L. Green:  
Ördögi kísértés
Reggie Reynolds a Las Vegas-i 
rámenős csirkefogó éli gondtalan 
életét és gátlástalan módon 
használja ki a nőket. Egy napon 
azonban szembesül a visszauta-
sítással, amikor Victoria hátat 
fordít neki. A játszma elkezdődik. 
Reggie-nek rá kell ébrednie, hogy 
azok a dolgok, amelyek a felisme-
réshez vezető úton fontossá válnak 
számára, pénzzel nem megvásárol-
hatók. Kemény leckét kap a barát-
ságról, megbocsátásról és arról, 
hogy az élet törékeny. Minka Kent: A leskelődő

Amikor Autumn Carpenter  
az interneten véletlenül rátalál 
egy család profiljára, megfordul 
vele a világ. A képeken az egyik 
gyerek ugyanis saját örökbe 
adott kislánya. Egyre megszál-
lottabban követi a befogadó 
családot, amikor egyik pilla-
natról a másikra törlődik a 
profil. Autumn bébiszitternek 
jelentkezik, hogy lánya 
közelében maradhasson. Ekkor 
szembesül vele, hogy semmi 
sem az aminek látszik, hogy 
néha a legszebb embereknek 
vannak a legbűnösebb titkaik.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉSHIRDETÉS

HIRDETÉS
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Mesélne egy kicsit a családjáról?
Hat gyermeket nevelünk/neveltünk fel a feleségemmel. Bori a legidősebb, ő 29 éves, utána követezik Zsu, 
Márti, Julcsi, Franciska és a legkisebb Flóra, ő 13 éves. 

A feleségével mindig ilyen nagycsaládot terveztek? 
A feleségemék is hatan testvérek, bár mi a testvéremmel ketten vagyunk, de nálunk is két-három gyerek  
a jellemző családon belül. Tehát adott volt a családi minta, tudtuk, hogy több gyermekre vágyunk, de az idők 
folyamán alakult így, hogy igazán nagycsalád lettünk.

Ketten visznek mindent a ház körül, a gyerekekkel, vagy azért van segítségük? A logisztikát 
gondolom nem volt egyszerű megoldani…
A logisztikát korábban valóban nem volt egyszerű megoldani, szerencsére apósommal (ő már sajnos nincs 
köztünk) és anyósommal egy telken élünk, így ők sokat tudtak segíteni, akár a gyerekfelügyeletben, akár  
a ház körül. Mindemelett úgy gondolom, alapvetően a szülők feladata megoldani a kihívásokat. Szeren-
csére azért mindig sikerült teljesíteni a kihívásokat, de nem volt egyszerű akár a nyarakat leszervezni, akár 
a hétköznapi elfoglaltságokat, zeneórákat, sporttevékenységeket.

Nyaranta sikerül közösen elutazni valahová? Mikor tud összegyűlni a család?
Nálunk rendszeresen vannak családi események, ami kiemelt, az a karácsonyi időszak. Olyankor 
igyekszünk összegyűlni, először a szűk család, aztán a tágabb, itt nem ritka, hogy akár negyvenen 
is vagyunk. Ezen kívül minden évben pünkösd hétfőn van egy nagy családi találkozó, amin  
a dédnagymama összes leszármazottja igyekszik részt venni. Idén ez épp Gödöllőn zajlott. Természetesen 
ott is szép számmal jelen voltunk. Amíg kisebbek voltak a lányok gyakran jártunk a Dunántúlra pihenni,  
de már mindenkinek kezd a saját családja kialakulni, vagy épp már kialakult, hisz már van három unokám is.  
A hat lány után három fiú, ami rendkívül érdekes.

Ha már unokák, férjek, udvarlók… Mint apának, nehéz volt elengedni a lányokat?
Nekem nem volt az. Én akkor vagyok igazán boldog, ha azt látom, hogy a gyerekeim miután kirepülnek, 
teljesen önállók tudnak lenni, önállóan meg tudják oldani a problémákat. Sőt, akkor örülök még jobban, 
amikor azt látom, hogy már nálam is jobban képesek megoldani. Így nem kell azon aggódnom, hogy mi 
lesz akkor, ha én már nem leszek.

Mire tanítja a nagycsalád a gyerekeket és mire tanította meg Önöket?
Sok mindenre tanítja, szerintem azzal együtt is, hogy nyilván minden közösségben vannak feszültségek, 
minden testvér szokott veszekedni. Ami a legkiemelkedőbb az az összetartás, összefogás, együttműködés. 
Ha vita van, akkor képesek egymás között lerendezni, ők már ezt nagyon szépen meg tudják oldani, ezzel 
tanulnak egy viselkedésmintát, ami az életben segítheti őket. 

Persze, meg kell tanulni, hogy a nagycsalád lemondásokkal is jár. Ha nem lenne hat gyermekünk, már régen 
a második fiatal korunkat élnénk, és nem azon kellene gondolkozni, hogy hogyan szervezzük le a tanév-

Hatványozott szeretetben –
Azt hiszem, szerencsés embernek mondhatja magát az, akinek van testvére,  
így én is annak tartom magam. A nagycsalád tanít, oktat, sokszor felkészít  

az életre. Szülőként pedig rendkívül nagy felelősség és bizony néha lemondás, 
de ami ezeknél sokkal fontosabb: a szeretet és az összetartás. Iker Ferenccel,  

hat leány édesapjával beszélgettünk…

Török Petra kérdezett

Bori

Zsu

Márti

Julcsi

Franciska

Flóra
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zárókat, tanévnyitókat, a táborokat. De azt hiszem, ez teljesen eltörpül 
amellett, amit a család képes adni.

Van-e szabad ideje? Ha van, akkor mit szokott csinálni?  
Mi az, ami ki tudja kapcsolni a rohanásból?
Nem túl sok szabadidőm van. Az eredeti szakmám az agrármérnök, 
innen is eredeztethető, hogy szeretek kertészkedni, állatokkal foglal-
kozni. Ezen belül is a díszállatok érdekelnek, ezzel foglalatoskodok is  
a kevés szabadidőben. Néhány éve van egy kis kertünk, melyben teljesen 
vegyszermentesen termesztünk növényeket. Persze, jól jön a családi 
segítség, hisz sokkal gyorsabban végzünk, ha többen szorgoskodunk,  
a kertben tudok kikapcsolni egy kicsit.

Mennyire meghatározó életükben a vallás?
Evangélikusok vagyunk, ez határozza meg a 
belső értékrendünket is. Eljárunk templomba, 
egyházi rendezvényekre, de fontosnak azt 
tartjuk, hogy az ember a hétköznapjait próbálja 
meg ezen értékrend szerint élni, ami nem 
egyszerű, hisz magasra van téve a mérce, de 
azért igyekszünk.

Mi az érv a nagycsalád mellett? Mik 
lennének a jó tanácsok a nagycsaláddal 
kapcsolatban?
Határozottan mondom, hogy nem kell félni a 
nagycsaládtól. Ahogy egy keresztény mondás 
is tartja, ahová az Úr bárányt ad, oda legelőt is. A család nem pénz 
kérdése, de azt is el kell mondanom, hogy ez nem egyszerű, hisz 
rengeteg lemondással, kompromisszummal is jár, és aki úgy érzi, 
hogy erre nincs lelkileg felkészülve, annak nem javaslom. Úgy vélem 
egyébként a legtöbben örülnek, ha sokan veszik körbe. Ez az érem 
másik oldala: mindig van kire számítani, mindig van kitől tanácsot, 
segítséget kérni. Ezt mi már többször megéltük, ez egy rendkívül 
pozitív hozomány.

Fontosnak tartom elmondani és nemcsak a nagycsalád kapcsán, 
hanem kevesebb gyermek esetén is, hogy a szülők sokszor csinálnak  
a gyermekekből „kisistent”, és ez nem jó. Nálunk mindig kiemelt érték 
volt, hogy a lányok részt vegyenek a család munkájában. Amellett, 
hogy tanulnak/tanultak, aktív részesei kell legyenek a hétköznapi 
dolgokban is (takarítás, házimunka stb.). Nálunk nem kaptak mindent 
készen, így igyekeztünk őket felkészíteni az életre is, illetve megtaní-
tani nekik, hogy a munka nemesít.

Ha csak a szülők mosogatnak, füvet nyírnak stb., miközben azt mondják 
„Te csak tanulj”, akkor a gyerekek azt fogják megszokni, hogy mindent 
készen kapnak, aminek előbb vagy utóbb az lesz a vége, hogy pont  
a példamutatók fognak összeroppanni, mint ember, mint kapcsolat. 
Nem fogják bírni, és egy igazán stabil, jó házasság, nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy az ember jó szülő tudjon lenni. Össze kell zárni a sorokat. 
A gyerekek számára pontnak kell lenni. Természetesen ez nem jeleni azt, 
hogy nincsenek feszültségek vagy épp viták. Előttük azonos álláspont van, 
azonos megítélés a világról, az ellentéteket nem előttük kell megvitatni. 

Még amit fontosnak tartok, hogy mi mindig igyekszünk mindent megbe-
szélni, családi kupaktanácsot tartani, hogy milyen feladatok állnak 
előttünk, hogy mit kell épp megoldani. Ilyen feladat lehet például egy 
közös paradicsombefőzés is, hisz megtermeljük az alapanyagot a saját 
kertben, együtt elkészítjük a végterméket, tehát dolgozunk, aminek 
megvan a maga gyümölcse. Már ilyen apró dolgokon is igyekszünk 
megmutatni a munka fontosságát.

Úgy tűnik, hogy a gyerekeket rendkívül 
egyenrangú félként kezeli.
Valamilyen szinten igen, de az egészséges szülő-
gyerek kapcsolat nem teljesen egyenrangú, hisz a 
szülő feladata, hogy megteremtse a biztos hátteret. 
De ami a legfontosabb, a szeretet. Egy gyereknek 
szeretetben kell felnőnie, hisz az a gyerek, akit 
szeretnek a szülei, testvérei, nagyszülei, abból egy 
magabiztos, stabil felnőtt lesz. Ha egy kis ember 
instabil közegben nő fel, az felnőtt korában is az 
lesz, és ezt ő is tovább fogja adni, és ez több gene-
ráción is folytatódhat.

Emellett amiben mindenképp egyforma félnek 
tartom magunkat, az maga a munka. Nekik is van dolguk, mind  
az iskolában, mind pedig otthon. Segítünk nekik mindenben, de nem 
nekünk kell megcsinálni a házi feladatot. Ahogy helyettük sem tudjuk 
megélni az új impulzusokat. Legyen az szerelmi bánat, vagy kudarc, ezt 
nekik kell megtanulniuk, megélniük.

Mindig ennyire jól megkomponált volt az életük, vagy ez már a 
tapasztalat és a rutin?
A nagymamám a legszebb értelemben egy igazi parasztasszony volt, 
tőle rengeteget tanultam az életről, munkáról, és mint kiderült gyerek-
nevelésről is. Gyerekként sokszor nehezemre esett, hogy csak akkor 
mehettem el, ha előtte két zsák kukoricát lemorzsoltam, ez megtanított 
arra, hogy ha feladat van, akkor ugorjunk neki, és ne nyavalyogjunk. 
Amikor a mama már idős volt én ezt meg is köszöntem neki.

Mik a tervek a nyárra? Hogyan tervezik a pihenést?
Minden nyarunkat befolyásolják a családi események, de ahogy mondtam 
korábban itt vannak a tanévzárók, tanévnyitók is, erre még gondolni kell.  
A gyerekeim nagyon szeretnek a Fóti Kántorképzőbe járni, orgona-
tanulmányokat folytatnak, illetve egy nagyon komoly lelkiműhely is 
zajlik, ez három hét iskola után egyből. Tehát július eleje után tudunk 
együtt mozogni, most az van a tervben, hogy utána megint elmegyünk 
egy kicsit a Dunántúlra. 

Hatványozott szeretetben – élet hat gyermekkel

Persze, meg kell tanulni, 
hogy a nagycsalád lemon-
dásokkal is jár. Ha nem 
lenne hat gyermekünk 
már régen a második 
fiatal korunkat élnénk...
De azt hiszem, ez teljesen 
eltörpül amellett, amit  
a család képes adni.
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ÚTI PATIKA gyermekkel utazóknak

A családi nyaralások élményeiből egész évben töltődhet felnőtt és gyermek egyaránt.   
Hogy az utazást lehetőleg minél kevésbé befolyásolják betegségek, sérülések, amit lehet, 

tegyünk meg ellene! Hogy milyen úti patikával is készüljünk, arról Dr. Sivók Ágnessel, 
Cegléd VII. számú házi gyermekorvosi körzet doktornőjével beszélgettünk.

Írta: Virág Henrietta
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•  Milyen gyógyszerek és 
egészségügyi készít-
mények kerüljenek egy 
kisgyermekkel utazó 
család bőröndjébe?

Hogy ne kellemetlenül teljen az utazás, 
érdemes amennyire lehet, a nyári beteg-
ségekre felkészülni. Egy jól átgondolt úti 
patika jó, hogyha van a szülőknél. Tartal-

mazzon sebkezelésre, csípésekre, hasmenésre használható szereket, 
hányás- és lázcsillapítót, lázmérőt, az esetleges allergiás reakciókra 
felkészülve, allergia ellenes készítményeket, kullancskiszedő csipeszt. 
Hányás esetén jó probiotikummal is készülni. Fontos, hogy nagy folya-
dékveszteséggel járó hányás és hasmenés esetén valamilyen orális 
rehidráló is legyen a csomagban. 

• Hogyan kezeljük a kisebb sérüléseket?
Ha felületes a sérülés, nyugodtan elláthatja azt a szülő is. Betadine 
oldattal vagy kenőccsel, esetleg Octenisepttel fertőtleníthetik a sebet, 
majd ragasszák le ragtapasszal. Mélyebb, vágott, harapott, szúrt sérülést 
érdemes megmutatni orvosnak. A felületi sérülések kis vérzéssel, váladé-
kozással járnak. Ha bővebbé válik a váladékozás, gennyes folyamat indul 
el, pirossá válik a bőr körülötte, belázasodik a gyermek, fájdalmasnak érzi 
a sebet, akkor azt is meg kell mutatni orvosnak. Zúzódások esetén, ha  
a fájdalom fájdalomcsillapító hatására sem csökken, duzzadt és a mozgásban 
nagyban korlátozza a gyereket, szintén érdemes szakellátóhoz fordulni.

• A lázat mikor csillapítsuk? Erre többféle javaslatot is hall az ember.
A lázcsillapítással kapcsolatban az utóbbi időkben nagyon megváltozott 
a szemlélet, ami a köztudatba még nem igazán épült be. Fontos tudni, 
hogy a láz hasznos, a szervezetünk természetes védekezőreakciója. 
Akkor kell csillapítani, hogyha az rossz közérzettel jár. A 39 fok körüli 
láz már igen rossz közérzettel járhat egy gyereknél, tehát utazás előtt 
is fel kell készülni rá.

• Az allergia és a kalcium viszonyáról is megváltozott a szemlélet. 
Igen, a kalcium egy tévhit, nincs hatása az allergiás reakciókra, a csomagba 
is felesleges betenni. Legyenek inkább benne allergia ellenes készítmé-
nyek: csípésekre megfelelő kenőcsök, valamint 2-3. generációs, modern 
allergia elleni készítmények (antihisztaminok). Mostanában a szúnyogok, 
illetve különböző rovarok csípései sok allergiás reakciót okoznak. 
Megfelelő aerosolokkal azonban nagy százalékát ki lehet ezeknek védeni. 
Mivel a legtöbb vegyi anyagot tartalmaz, oda kell figyelni az összetevőkre, 
és a minél kevesebb ilyet tartalmazót választani. 

•  Mit tegyünk, ha gyerekünkben kullancsot találunk? Szükséges 
orvoshoz fordulni?

A kullancs kiszedése nem orvosi feladat, azt a szülőnek is el kell tudni 
végezni. Szemöldökcsipesszel vagy patikában beszerezhető kullancs-
kiszedő csipesszel minél hamarabb érdemes eltávolítani. Ha a feje bele-
szakad, nem kell megijedni, mert az szépen ki fog magától lökődni.  
A lényeg itt az idő, hogy minél hamarabb kikerüljön a bőrből. A kullancs-
kiszedő csipesz használati útmutatójában érdemes elolvasni, hogy hogyan 
kell azt használni. Egyébként az a lényeg, hogy a bőrhöz minél közelebb 
fogják meg, és egy határozott mozdulattal - nem kell csavargatni - egyenesen 
húzzák ki. A kullancsok vírusos és bakteriális betegségeket is okozhatnak. 
Legismertebb ezek közül az agyvelőgyulladás és a Lyme-kór. Előbbi védő-
oltással megelőzhető, érdemes tájékozódni a háziorvosnál.

•  Melyek a tipikus nyári betegségek, amik leggyakrabban közbeszólnak 
egy nyaralásba? Hogyan tudjuk, ha tudjuk egyáltalán, kivédeni őket, 
felkészülni rájuk?

Vírusos torokgyulladással a szünidők ideje alatt nagyon sokan jönnek 
a rendelőbe, különösen a Coaxsackie-vírus fertőzéseivel. Ez ellen 
védekezni nem igazán lehet, a vele járó tünetek igényelnek csak 
kezelést. Napokon keresztül magas lehet a gyerek láza, kiütések jelen-
hetnek meg a testén, esetleg a kéz-láb-száj betegség tünetei is megjelen-
hetnek.Veszélye, hogy ha nagy fájdalom kíséri, akkor nem iszik és nem 
eszik a gyerek, ezáltal könnyen kiszáradhat, annak ellenére, hogy ez egy 
öngyógyuló vírusfertőzés. 
Gyakoriak nyáron a hányással, hasmenéssel járó vírusok is. Fontos, hogy 
egy fertőzés legyengítheti az immunrendszert, a szervezet védekező-
képessége csökkenhet. Lezajlása után a strandon könnyebben össze-
szedhet gombás betegségeket a gyermek, ezért különösen oda kell figyelni  
a megfelelő higiéniára, a közös zuhanyzókban a papucs használatára.
Gondolni kell másokra is! Hiába rövid idő az a nyaralás, ne vigyék a gyere-
keket vírusfertőzés lezajlása alatt közösségbe!  

•  Külföldi út esetén milyen óvintézkedéseket tegyünk, mire figyeljünk, ha 
a gyerek gyógyszerérzékeny?

Érdemes az iratok közé tenni, a telefonba beírni annak a hatóanyagnak 
a nevét, amire érzékeny. Ha a neve nem is azonos más országban,  
a hatóanyag az igen, az egy nemzetközi dolog. Fontos, hogy legyen róla 
tudomásuk a szülőknek.

• Mire figyeljünk az idegen konyhák szempontjából ?
Az olívaolajat a mediterrán országokban előszeretettel használják, nagyon 
egészséges, de zsiradék, nagy kalóriatartalma van, és nagy mennyiségben 
hasmenést okozhat. A tengeri herkentyűket nyersen nem szabad fogyasz-
tani. Szintén a mediterrán országokra igaz, hogy elég nagy a hepatitis 
A fertőzöttség. Nem is kell olyan messzire menni, érintett Görögor-
szág, Horvátország is. Hepatitis A fertőzést, azaz a fertőző májgyulla-
dást könnyen össze lehet szedni. Ez ellen azonban lehet védőoltással 
védekezni. Aki az érintett területre utazik, úgy gondolom, hogy nem 
követ el hibát, ha beoltatja magát és családját. Az oltás két részoltásból áll, 
egy éves kortól beadható, és hosszú ideig védettséget nyújt. Egyév alatti 
gyerekeknek ezért sem érdemes adni tengeri herkentyűt. Emellett még 
ételmérgezést és allergiás reakciókat is okozhatnak.
Tájékozódni kell az úti célon lévő vezetékes víz minőségéről is. Nehogy 
egy hasmenés rontsa el a nyaralást, ha bizonytalanok abban, érdemes 
palackozott vizet fogyasztani. 
Az ételmérgezések elkerülésének érdekében két óránál tovább nem 
érdemes melegen, hűtés nélkül hagyni ételt. 

• Milyen óvintézkedést tehetünk még egy nyaralás előtt/alatt?
Nagyon fontos a gyerekek napvédelme. Készülni kell olyan naptejjel, ami 
az UV-A és az UV-B sugárzás ellen is hatékony és minimum 30 faktor-
számú. A 10-16 óra közötti, erős napsugárzást kerülni kell, árnyékban 
legyenek a gyerekek. A csecsemők pedig egyáltalán ne legyenek napon. 
Hat hónapos korig a naptejek használata sem javasolt, persze azért van 
amit rájuk lehet kenni, ha elkerülhetetlen a napon tartózkodás. 6-12 hónap 
között is csak minimálisan érje a picit a nap. A hosszú, sűrű szövésű 
fehér ruha hasznos. A D-vitamin termelésében fontos szerepe van  
a napfénynek, de sajnos sok káros hatása van. A leégéseket „megőrzi”  
a bőr, azok összeadódnak, fokozzák a bőrrák kockázatát. Ha mégis megégne  
a bőr, patikában beszerezhető készítményekkel lehet hűsíteni. Ha 
hólyagos, akkor azt orvosnak érdemes megmutatni. 

dr. Sivók Ágnes
csecsemő- és  
gyermek- 
gyógyász 
szakorvos
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Mióta ünnepeljük az anyatejjel táplálást és  
milyen hagyománya van ennek Kecskeméten?

Az anyatejjel táplálás világnapja augusztus elseje, amelyet 
1992-től tartanak világszerte. Az Egészségügyi Világszer-
vezet és az UNICEF (United Nations International Children’s 
Emergency Fund, vagyis az Egyesült Nemzetek Nemzetközi 
Gyermek Gyorssegélyalapja) közösen indította el a programot 
a csecsemők egészséges táplálásának érdekében. Kecskeméten 
körülbelül tizenöt éve ünnepeljük, így már egy hagyománnyá 
nőtte ki magát. Az utóbbi időben egyre több időt és energiát 
tettünk az eseménybe. Tavaly már egy kézbe került a szervezés 
és nagyobb hírverést is kapott, így az érdeklődés is ezzel együtt 
nőtt az esemény iránt. Vonzó volt a látogatók számára az is, 
hogy sok különböző szakembert vontunk be a programba  
a várandósság, szülés, gyermeknevelés témájában.

Mi a célkitűzése az eseménynek?
Elsősorban köszönteni szeretnénk a legalább 6 hónapos korig 
kizárólag anyatejjel tápláló édesanyákat. Ez hatalmas telje-
sítmény, ezért megérdemlik az ünneplést. Illetve szeret-
nénk felhívni az anyatejes táplálás fontosságára a figyelmet  
és segíteni a jövendőbeli anyukákat a szoptatásban és más őket 
érintő témákban is.

Kiket vártok az eseményre?
Egyrészt az említett hat hónapig szoptató édesanyákat és 
gyermekeiket, akik személyes meghívást kapnak a védőnő-
jüktől, és akiket ajándékkal is köszöntünk. Rajtuk kívül még 

VILÁGNAP

Szabóné Kis Évával (jobbra)  
Vágsélei Csilla Sára beszélgetett

ANYATEJES
Július 27-én ismét lesz Anyatejes Világnap 
Kecskeméten a Neumann János Egyetem 
aulájában, ahol köszöntik azokat az 
édesanyákat, akik legalább 6 hónapig 
anyatejjel táplálták babájukat. Szabóné 
Kis Éva védőnő és szoptatási tanácsadó 
szervezi az eseményt, aki interjúnkban 
többek között azt is elmondta, hogy a 
várandósokat is várják az eseményre, ahol 
a várandósságról, szülésről és még sok 
hasonló témáról is szó lesz. Az esemény 
fővédnöke Kecskemét Város polgármes-
tere, Szemereyné Pataki Klaudia. 
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a várandós anyákat is szeretnénk bevonni. Évről évre egyre többen 
jönnek, de idén még jobban várjuk őket. Azért is, mert a kecskeméti 
kórházban is elindult már az anyatejes táplálásnak, szoptatásnak  
a támogatása. Ha egy édesanya Kecskeméten szül, akkor minden 
segítséget meg fog kapni, de jó ha tisztában is van azzal, hogy mi fog 
vele és a babájával történni a szülés utáni időszakban, hónapokban.

Mivel várjátok a látogatókat?
Standok lesznek, ahol a tavalyi szakember körből valószínűleg idén  
is mindenki meg fog jelenni. A szoptatási tanácsadáson kívül szokott 
lenni pszichológus, táplálkozási tanácsadó, fogorvos, hordozási 
tanácsadó. Szeretnénk idén logopédust, önismereti és párkapcsolati 
tanácsadót is hívni. A látványkonyha tavaly is népszerű volt, ahol igazi 
anya kompatibilis gyors, praktikus, de egészséges ételeket készítettünk. 
A látogatók bármelyik szakembertől kérdezhetnek, így egy személyes 
tanácsadás is megvalósulhat. A részletes programokról s a helyszínről  
az esemény közeledtével mindenki egyre többet megtudhat a Facebook 
oldalunkról. (Fb: Anyatejes Világnap Kecskemét)

Miért fontos népszerűsíteni a szoptatást?
Ma már nincsenek nagycsaládok, így minták sem. A mai kismamák 
nem igazán láttak szoptató anyát, és annyira sok az információ, hogy  
elvesznek benne. Mi igyekszünk összegyúrni az információkat, és 
olyan utat mutatni, ami tényleg gyakorlatias, hasznos és előreviszi őket. 
Hiszen nemcsak a táplálékszerzés miatt fontos a szoptatás, hanem a 
testi-lelki kapcsolat és a kötődés miatt is. Emellett az anya önbizalmát 
is növeli ha tudja szoptatni kisbabáját. Az anyatej a legegészségesebb 
táplálék és gyermekünk táplálásának legtermészetesebb formája a 
szoptatás, ezért is érdemes mindent megtenni a sikeres szoptatásért.

Mi az amit egy kismama megtehet a sikeres szoptatásért?
A várandósság harmincadik hetétől lehet készülni a szoptatásra.  
Hasznos, ha tisztában vagyunk azzal, hogyan működik a női mell a 
szoptatás alatt, és hogy mi is az igény szerinti szoptatás. A védőnők 
nagyon fel vannak készülve a szoptatás támogatására. Arra bíztatok 
mindenkit, hogy első körben a védőnőtől kérjen információt a szop-
tatásról is, hiszen az internet tele van fél- és rossz információkkal is. 

Ha jól tudom a kecskeméti kismamák egyébként is el vannak 
kényeztetve információ ügyileg.

Igen, Kecskeméten minden adott ahhoz, hogy egy kismama megfele-
lően informálódjon. Az az édesanya, aki szeretne tájékozódni minden 
információt és forrást megtalál, akár ingyenesen is. Minden kedden 
az Ifjúsági Otthonban a Bababváró kedd esték keretében a TANDEM 
kapcsolatműhely szakemberei tartanak a szülésről, szoptatásról, hordo-
zásról hasznos előadásokat ingyenesen várandósoknak és friss anyu-
káknak egyaránt. Én azt mondom, aki oda egyszer eljön a különböző 
témaestekre, akkor nagyon sok információt össze tud már cseme-
gézni. Vannak egyéni magántanfolyamok is. A kórház is tart szülés- és 
szoptatásfelkészítőket, amelyek ugyancsak ingyenesek és rendkívül 
hasznosak. Kecskeméten az információ adott, csak élni kell vele. 

IDÉN IS

A FEJLESZTÉS FONTOSSÁGA
Ha gyermekünk fejlődésében elmaradást  

tapasztalunk akár egy a születéskor  
bekövetkezett esemény miatt, akár későbbi 

szakaszban a beszéd vagy mozgásfejlődésben, 
tanulásban, akkor is van megoldás.

Ma már sokféle fejlesztési lehetőség, illetve terápia elérhető a családok 
számára, hogy a gyermekek gyorsabban utolérhessék társaikat. 

A TSMT, közismertebb nevén „okosító torna” nagy segít-
séget jelenthet a meglassúbbodott mozgás- vagy beszéd-
fejlődés, autizmus, illetve figyelmi probléma esetén.  
A tervezett szenzomotoros tréning születéstől egészen 
kisiskolás korig ajánlott, egyéni illetve csoportos formában 
egyaránt.  Az „okosító torna” az idegrendszer érését segíti 
elő a nagy mennyiségű vesztibuláris ingerléssel. Ennél a típusú 
fejlesztésnél lehetőség van arra is, hogy családok „home-
tréning” formájában végezhessék a gyakorlást. 
Ilyenkor a szülők egy olyan feladatsort kapnak, 
amit a gyermek igényeihez alakítottak ki. 

Az autizmus specifikus fejlesztés célja, hogy 
segítse a gyermek szociális- és kommunikációs kész-
ségének minőségi változását, hogy a hétköznapokban 
fellépő problémák megoldása könnyebb lehessen.

A logopédiai foglalkozás segíti a beszéd elindu-
lását, javítja a különböző beszédhibákat, és segít 
megelőzni a tanulási nehézségeket, melyek jelei 
már óvodás korban is mutatkozhatnak.

Iskola-előkészítő programok hasznosak 
lehetnek azoknak is, akiknél nem észlel-
hető probléma, csak szeretnék a szülők, 
hogy a gyermekek minél ügyesebben vegyék 
az akadályokat. Később az iskolában, pedig  
a „tanulás megtanulása” válik fontossá, amiben 
a tanulásmódszertan nagy segítség lehet.

A cikket a Bagolyvár Fejlesztő Központ támogatta.

HIRDETÉS
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   Hazai tárolás, nemzetközi  
háttér

    Több mint 19 év  tapasztalat, 
több mint 40 000 tárolt minta

   Több sikeres hazai  életmentő 
őssejt-transzplantáció 

   Egészségpénztári elszámolás

MAGYARORSZÁG ELSŐ ÉS LEGNAGYOBB  
CSALÁDI ŐSSEJTBANKJA

Krio Intézet Zrt.
1026 Budapest,  
Kelemen László u. 12.

Kiss Renáta
kiss.renata@krio.hu 
06 30 716 42 45
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Nyári pattanások

Az arc mellett a hátunkon, mellkasunkon is 
alakulhatanak ki pattanások a megnövekedett 
verejtékezés miatt. A szoknya alatt összeérő, 
dörzsölődő comb vagy épp a fenék is jobban ki 
van téve nyáron az ilyen problémáknak.

A megelőzés és a megfelelő arcápolás ilyenkor 
még fontosabb, mint más évszakokban. Reggel 
és este is érdemes arctisztítással kezdeni, majd 
hidratálni. Arctisztító tej, tonik majd hidratáló 
arckrém használata sokat segíthet abban, hogy 
a pórusok ne tömődjenek el, és ne alakuljanak 
ki pattanások. A mellkast és nyakat se hagyjuk 
ki tisztításkor. Tartózkodjunk a vastag sminktől! 
Egészségügyileg sem jó sok sminkben kimenni a 
napra és esztétikailag sem szép, hiszen az erős 
nap hatására könnyen elfolyik. Ha szükséges, 
akkor csak vékony réteg alapozót használ-
junk vagy váltsunk színezett hidratáló krémre.  
Az ilyen nyárra kitalált színezett krémek legtöbb-

ször már napvédőt is tartalmaznak, amelyek jól 
szűrik az UV-sugárzást. A bőr ezen krémek alatt 
sokkal könnyebben lélegzik, mint a sima, télen 
használt alapozók alatt, így a pórusok is nehe-
zebben tömődnek el.

A fenéktáji tüszőgyulladást és pattanásokat 
a rosszul megválasztott ruhák is okozhatják.  
A nejlonruhák például nem eresztik át a levegőt, 
aminek a hatására könnyebben izzadunk és 
irritálódhatunk. A combirritáció és dörzsö-
lődés ellen a szoknya alá érdemes lehet venni 
egy légáteresztő, vékony, passzos kis nadrágot. 
A kemény, vastag farmernadrág hosszútávú 
viselése és súrlódása a kánikulában ugyancsak 
irritációhoz vezethet. Nyáron a folyamatos 
naptejhasználat és hidratálás mellett ügyeljünk 
pórusainkra és a kényes területekre is!

Vágsélei Csilla Sára

Nyáron az izzadság miatt a pórusok sokkal könnyebben eltömődnek, 
amelyek hatására bőrünkön több területén pattanások keletkezhetnek, 
ezért érdemes néhány óvintézkedést megtenni, hogy elkerüljük ezt.
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Külföldi utazások során gyakran találkozhatunk akut 
hasmenést okozó kórokozókkal, de a hazai strandokon, a 
közös fürdőben is előfordulhatnak. Bejuthatnak a szerve-
zetbe szennyezett ivóvízzel; nem megfelelően tárolt vagy 
elkészített étellel; strandolás, fürdőzés során a szennyezett 
víz lenyelésével (melegvizes medence különösen kedvez a 
kórokozóknak).

A hasmenéses állapot olyan fokú vízvesztéssel járhat, melynek 
következtében a szervezetünk víz- és ionháztartása felbo-
rulhat. Ez gyermekek esetében különösen veszélyes lehet, 
mert a szervezetükben magasabb a víz aránya, mint a felnőttek 
esetében; náluk hamarabb alakul ki súlyos vízveszteség, kiszá-
radás. Legfontosabb a vízveszteség ellensúlyozása folyadék-
pótlással, illetve a szervezetben felborult ásványianyag-egyen-
súly helyreállítása. 

Az időben megkezdett szakszerű folyadék- és 
elektrolit terápiával a kórházi kezelés az esetek 

nagy részében elkerülhető!

Ajánlott az orális rehidráló terápia (ORT), melyet minél 
hamarabb el kell indítani. Ez egyrészt az orális rehidráló oldat 
(ORS) alkalmazását, másrészt a folyadék- és elektrolit pótlást 
követően a betegség előtti étrend fokozatos, de mielőbbi vissza-
állítását jelenti.

A felépülés gyorsabb bizonyos probiotikus törzsek egyidejű 
alkalmazásával, mivel ezek helyreállítják a bélflóra felborult 
egyensúlyát; gátolják a kórokozók megtelepedését és 
átjutását a bélfalon, ezáltal támogatják a kórokozókkal 
szembeni védelmet.

A hasmenés terápiájánál fontos megemlíteni, hogy az otthon 
alkalmazott, rehidrálás céljából adott folyadékok (pl. cukros tea, 
gyümölcslevek, sportital, üdítőital) nem alternatívái az ORS-nek, 
mivel ezek alacsonyabb nátriumion, de magasabb szénhidráttarta-
lommal rendelkeznek, a hasmenés fokozódását és a vér nátrium-
szintjének további csökkenését okozhatják.

Ha valaki kisebb-nagyobb utazásra készül, érdemes összeállítania 
egy úti patikát, melynek mindenképpen legyen része a gyomor-
bélfertőzés esetén segítséget nyújtó készítmény is. Nincs annál 
rosszabb, mint amikor a nyaralást, a kikapcsolódást tönkre teszi a 
hasmenés. Ilyenkor aranyat ér, ha van nálunk segítség, különösen 
ha külföldre utazunk.

Hasmenés, hányás esetén olyan terméket érdemes 
választani, melynek összetevői egyaránt helyreállítják 

a szervezetben felborult víz- és ásványianyag 
egyensúlyt és a bélflóra egyensúlyát.

Dr Csényi Bernadette szakgyógyszerész

Az akut hasmenést gyakran fertőzés 
(vírus, baktérium vagy egyéb kórokozó) 

idézi elő;  de bizonyos gyógyszerek, 
pl. az antibiotikumok is kiválthatják. 

Néhány, de legfeljebb 14 napig tart. 
Hasmenés esetén a széklet híg állagú, 

akár vízszerű 
és naponta legalább 

háromszor jelentkezik.   

A FOLYADÉKPÓTLÁS FONTOSSÁGA 
AKUT HASMENÉSKOR

A gyártó magyarországi képviselője:
Orion Pharma Kft, 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Származási ország: Olaszország
Noti kációs szám: T/2313/2017       
HUN-Florion Duo-2018-05-07 Lezárva:2018.05.07.

PROBIOTIUM + ELEKTROLIT

KETTŐ AZ EGYBEN
KÉSZÍTMÉNY

Gyomor-bélrendszeri fertőzés vagy  
gyomorrontás  következtében  

kialakult heveny hasmenés, hányás 
esetén

A folyadék és 
ásványianyag háztartás, 
illetve a normál bélfl óra 
helyreállítása heveny 

hasmenés, hányás esetén

Klinikailag igazoltan 
hatásos és biztonságos 

L. rhamnosus GG 
tejsavbaktérium kultúra 

Elektrolit összetevők 
az ESPGHAN szakmai 

ajánlása szerint 

Aszpartám-, aceszulfám-, 
fenilalanin-, laktóz-, 

tehéntejfehérje mentes

Ajánlott 6 hónapos kortól 
( >10 kg ) gyermekeknek és 

felnőtteknek

Eper ízű por belsőleges 
rehidráló ivóoldat (ORS) 
készítéséhez, speciális 
gyógyászati célra szánt 

tápszer

5 adag / doboz

Antibiotikum kezelés mellett fellépő  
hasmenés esetén

Fontos fi gyelmeztetés: Édesítőszert tartalmaz. 
A kiegyensúlyozott étrendet nem helyettesíti. A 
készítmény nem alkalmazható egyedüli tápanyag-
forrásként. A készítmény csak orvosi ellenőrzés 
mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. 
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el 
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőor-
vosát, gyógyszerészét!

HIRDETÉS
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ÉLETMENTO VÉRADÁS
,,

A szuperhősök korszakát éljük. Repülnek a tévében, 
teleportálnak és kezeslábasban mentenek életeket a 
filmvásznon. Szerencsére a való világban nem kell 
szűk kosztümöt és maszkot húzni, hogy életeket 
menthessünk. Elég, ha csak egy csekély 
mennyiséget adunk a vérünkből és máris 
három embert menthetünk meg egyszerre. 
Ezt csinálja utánunk Superman! 
Még neki sincs három keze!

Ki ne képzelte volna már el magát életmentő szuperhősként? 
Megvalósíthatatlannak tűnik, pedig a képlet egyszerű: az elhatározá-
sunk kell hozzá + egy kevés a vérünkből, amit nélkülözni sem fogunk. 
Sőt megindul a sejtmegújító folyamat, hogy a szervezet visszapótolja az 
elvesztett vért. Regenerálódás! Ez is elég szuperhősösen hangzik nem?

„Szükség is van ma az ilyen hősökre, hiszen az elmúlt években a 
véradási kedv csökkenő tendenciát mutat” - hívja fel a figyelmet 
Lipóthné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei 
Szervezetének igazgatója. Ez a tendencia köszönhető a népesség elöre-
gedésének és kezelést igénylő betegségeknek is. Andrea szerint a 

Magyar Vöröskereszt egyik legnehezebb vállalkozása a véradásszer-
vezés, pedig mint mondja „A nemzeti vérkészlet biztosítása mindany-
nyiunk felelőssége. A Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkén-
tesei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vér, ez a mással 
nem pótolható, életmentő folyékony szövet minden rászoruló beteg és 
gyógyításban résztvevő szakember számára minden időben, helyen, 
formában és mennyiségben rendelkezésre álljon!”

Csupán két esetben nincs tennivalója a toborzásnál a Magyar Vörös-
keresztnek. Az egyik az, amikor valakinél egy nagyon pici hívó szó 
is elég a véradáshoz, mert közeli rokonának vagy ismerősének már 

Ki adhat vért?  
Mindenki, aki:
- egészséges
- 18 és 60 év közötti
- nem volt műtéte fél éven belül
- testékszere, tetoválása fél évnél
  régebbi

Hányszor lehet vért adni?
- nők évente négyszer, férfiak évente ötször

Mennyi vért vesznek le?
- 4,5 dl-t és egy keveset a kivizsgáláshoz

Hol adhatok vért?
Állandó véradás Kecskeméten: 
Területi Vérellátó, Koháry István krt. 4. 
Aktuális véradások országosan és 
véradási információ: www.veradas.hu
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volt szüksége életmentő vérre. A másik pedig, amikor a gyermek 
ugyanúgy, mint bármilyen más magatartási formát, a segíteni 
akarást is hozza magával a családból, így a folyamatos véradás 
fontosságát is. Andrea szerint a példamutatás azért is fontos, mert 
a segítségnyújtás példája a gyerekeknél fontos személyiségfejlesztő 
tényező. A Magyar Vöröskereszt kiemelkedő feladatnak tartja már 
kicsi kortól az egészségnevelést és később a véradás propagálását 
is. Óvodai bázisintézményekben egészségnevelési programokkal és 
véradós családi napokkal vannak jelen. Később gimnáziumokban 
és középiskolákban a végzős osztályoknak az Országos Vérellátó 
Szolgálat munkatársai tartanak előadást a véradásról, amit a Vörös-
kereszt szervezésében véradás is követ remélve, hogy a diákok 
rendszeres véradók lesznek.

A folyamatosság elve egyébként is az egyik legfontosabb a 
véradásban, a kiegyenlített vérkészletet miatt. A Magyar Vörös-
kereszt célja, hogy az első véradás pozitív élmény legyen. Andrea 
szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ha minél többen és lehetőleg 
minél többször megyünk vért adni, akkor megelőzhető a vérhiány. 
Ő a rendszeres közösségi véradásra buzdítana mindenkit, hiszen ha 
mindenki elmegy, aki adhat vért, akkor kevesebbszer van szükség 
az irányított véradásokra a műtétekhez. „Nagyon jó látni, hogy 
sok ember megmozdul egy-egy ismerős műtétje miatt, de azzal is 
tisztában kell lenni, hogy bármilyen műtétre 6-10 egység vér elég 
és nem egyszerre van szükség 80-90 ember vérére. A vérkészítmé-
nyeknek pedig szavatossági ideje van, ami típusonként változik, 
de két hétnél egyik sem tartható tovább. A vért észszerűen be 
kell osztani, ezért egyszerre csak 10 vércsoport azonos embertől 
kérjünk irányítottan vért és szükség esetén jöhet a többi 10”- hang-
súlyozza Andrea.

A nyári időszakban csökken a véradások száma a nyaralásnak, 
az allergiának és a melegnek köszönhetően.- hívja fel a figyelmet 
Andrea. Azonban azt is kiemeli, hogy a véradás egy olyan közügy, 
ami nem szorulhat háttérbe a nyári szabadságok miatt. Ezért a 
Magyar Vöröskereszt nyáron Bács-Kiskun megyében több, mint 120 
helyen szervez kiszállásos véradást. „A kiszállásos véradásokon 
ingyen települünk ki és szeretnénk olyan helyszíneket biztosítani, 
amelyek elérhetőek az emberek számára: fesztiválok, falunapok, 
munkahelyek családi napjai. Szerencsére vannak nagyon nyitott 
munkahelyek. Azt gondolom, hogy a munkahelyi véradás egy 
nagyon jó társadalmi példamutatás a társadalom más szereplői 
számára”- mondta el nekünk Andrea. 

A véradóknak nagy köszönet jár az önzetlen segítségükért, hiszen 
ismeretlenül, mégis csak saját idejükből és vérükből áldoznak. 
A donorok mindig kapnak ásványvizet, csokit és 500 Ft-os étkezési 
utalványt, hiszen a bőséges folyadék és táplálékbevitel nagyon fontos 
a véradás előtt és után is. Ráadásul a véradás egyben szűrővizsgálat is. 
Azonban a légszívmelengetőbb köszönet egy büszke véradónak az sms: 

„Köszönjük, hogy véradásával hozzájárult egy beteg gyógyulásához! 
Az Ön által adott vért a mai napon szállították ki a kórházba! 

Szép napot! OVSZ.” 

Hát kapott valaha ilyen köszönő sms-t Superman?

Vágsélei Csilla Sára 

KINEZIOLÓGIA
A HATÁSOS MÓDSZER

A kineziológia szót egyre többször halljuk. 
De mit is jelent, és hogyan tud segíteni ez a 
módszer az életünk irányításában, testi-lelki 

egészségünk, karrierünk alakulásában?

Fáradt? Ideges? Beteges? A megoldás lehet a stresszoldás, avagy 
kineziológia, amely fényt deríthet minden jelenlegi problémánk okára 
az izomteszt segítségével. Lehetővé teheti, hogy tudatos visszaemlé-
kezés nélkül is felszínre hozzuk a sejtmemóriában tárolt informáci-
ókat, amely még generációs örökség is lehet, amelyeknek a feldolgo-
zása a mi feladatunk.

Példák, amikor a kineziológia segített: 
•  Egy háborús élmény volt az oka egy kitűnő tanuló kisfiú öt 

darab egyesének, amelyet két hét alatt sikerült beszereznie. /
menetelés: -egy-kettő.../ Oldás után ismét szépen teljesített.

•  Egy másodikos gyerek sírva toporzékolt, amikor reggel be 
kellett mennie az osztályterembe. Az izomteszt kiderítette, 
hogy a gyermeket  az ajtóra kitett lánghajú figura az égő 
házra emlékeztette, amelyben édesanyja életét vesztette. A 
korrekció feloldotta a problémát.

•  Öt napi kóma után, amikor az orvosok nem sok esélyt jósoltak 
az életben maradásra, egy férfit a kineziológia hozott vissza 
az élők sorába.

Hatásosan kezelhető a kineziológiával továbbá például az önbizalom-
hiány, a kapcsolati problémák, az alvászavar, a gyermekkori ágyba-
vizelés, krízishelyzetek, a függőségek, az érzelmek: mint a harag, a 
szégyen, a félelmek, a szorongás.

A különböző kineziológiai rendszereknek önálló oktatói, képzési 
rendjük van. Nemzetközi oklevelet adó kineziológiai tanfolyamaikon 
az érdeklődők elsajátíthatják azt a módszert, amelyet hivatásukban 
is sikerrel alkalmazhatnak. A vizsgák után ezzel a hatásos módszerrel 
segíthetnek családjukon, embertársaikon és önmagukon.

Fabó Györgyné szakvizsgázott kineziológus

HIRDETÉS
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8 FONTOS TANÁCS:
1.   Egy éves kor alatti gyermeket direkt napfényhatás nem 

érhet. Egy éves kor felett alkalmazzunk erős fényvédő 
készítményt, mindig legyen rajtuk trikó és sapka.

2.   11 és 15 óra között, mikor a legintenzívebb a napsugárzás, a 
gyerekek kerüljék a napon tartózkodást, ill. előtte és utána 
se tartózkodjanak a napon egyszerre fél-egy óránál többet.

3.   Ne csak a bőrüket, a szemüket is védjük, a kicsik is hasz-
náljanak napszemüveget!

4.   Felhős időben is védjük a bőrüket az UV sugárzástól, mert 
a felhők a napsugaraknak csak egy részét szűrik ki.

5.   Autóban is védjük a gyerekek bőrét, mert az üveg nem 
akadályozza meg az UV sugarak áthatolását.

6.   Használjon olyan erős fényvédőt, amely az UV-A és UV-B 
sugárzástól egyaránt véd. Ne feledje, ezek használata sem  
helyettesíti a napozáshoz szükséges óvintézkedéseket. Ha 
a gyerekek vízben játszanak, akkor gyakrabban kell kenni a 
bőrüket, hiszen egy idő után a fényvédő krémek leáznak, 
lebomlanak.

7.   Napozás után használjon napozás utáni testápolót, mely 
helyreállítja a bőr nedvességtartalmát és nyugtatja az 
igénybe vett bőrt.

8.   A gyerekek anyajegyeit rendszeresen ellenőrizze, évente 
egyszer javasolt a bőrgyógyászati anyajegyszűrés. Ha 
pedig bármelyik anyajegy hirtelen változna (feltűnően 
növekedne; színe vagy az alakja változna), vagy ha panaszt 
okozna (vérezne, begyulladna, viszketne vagy ha megsé-
rülne), akkor azonnal mutassa meg orvosának!

Az anyajegyek a 
bőrön előforduló 
körülírt bőrelvál-
tozások, amelyek 
színben vagy 
felszíni tagoltsá-
gukban térnek el a 
környező ép bőrtől.

HÓLYAGFÁJDALOM 
SZINDRÓMA

Egyes statisztikák szerint hazánkban 20.000 
körüli a hólyagfájdalom szindrómában 

szenvedő páciensek száma és kb. 1-2 %-ban 
kerülnek diagnosztizálásra.

A hólyagfájdalom szindróma (interstitalis cystitis - IC) egy 
nehezen diagnosztizálható betegség. Pontos oka nem ismert, 
de a tünetek hátterében a hólyag belső felszínét bevonó védő 
nyákréteg elégtelen működése áll, így a vizeletben lévő maró 
anyagok irritálják a hólyagfalban elhelyezkedő idegvégződé-
seket. Nincs olyan egyértelmű vizsgálat, mely egyszerűen diag-
nosztizálhatná. A kialakulásában bakteriális fertőzés nem játszik 
szerepet, de a kialakult nyálkahártya károsodás hajlamosíthat  
a fertőzésre, a visszatérő húgyhólyag és húgycsőgyulladásra. 

Tünetei a gyakori, néha 
állandó vizelési inger, 
egyre csökkenő vizeletpor-
ciók, hólyagtáji és húgy-
csőfájdalmak, hirtelen, 
parancsoló vizelési inger, 

kis mennyiségű vér a vizeletben. 
A panaszok nehezítik az éjszakai 
pihenést, korlátozzák a munkaké-

pességet, nehezítik vagy lehetelenné 
teszik a házaséletet. 

Kezelésében a kezdeti állapotban jótékony hatásúak a húgycsövön 
keresztül befecskendezett anyagok (hólyagkoktélok), melyek 
gyulladásgátlót, helyi érzéstelenítőt, hegesedést gátló anyagot tartal-
maznak. Súlyosabb állapotban műtéti körülmények között a hólyag 
kitágítását követően leégetjük a sérült területeket. A nyálkahártya 
regenerációja az ép területek felől indul meg, ami akár évekig is 
panaszmentességet eredményezhet, kiegészítve helyi kezeléssel, 
gyógyszerekkel, étrendkiegészítőkkel és egy speciális IC diétával.

A cikket Dr. Járomi Péter, urológus szakorvos támogatta.
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Ritka esetben előfordulhat, hogy egy csecsemő anyajeggyel születik, 
de gyakoribb, hogy a naevus az első életévek során alakul ki. Ha egy 
csecsemő festékes anyajeggyel a testén jön a világra, a naevust minden 
esetben bőrgyógyász vizsgálja meg, és a későbbiekben is szükséges 
a bőrkép rendszeres ellenőriztetése. Az anyajegy elhelyezkedésétől, 
méretétől, megjelenésétől függően az orvos esetenként a naevus eltávo-
lítása mellett dönt. Ha a gyermek bőrén több anyajegy is van, minden-
képpen fokozott óvatosságra van szükség. Fontos, hogy bőrgyógyász 
nézze át egyenként az anyajegyeket, hogy nyomon követhető legyen 
alakulásuk, esetleges változásuk a gyermek későbbi életévei során.

Gyermekkorban ritka a melanóma. A festékes anyajegy rosszindula-
túvá válásában kétségtelenül nagy szerepet játszik a napfény expozició, 
a gyermekkorban, ill. kamaszkorban napon töltött idő, a bőrt ért napsu-
gárzás erőssége és a leégések száma. Az évek során a bőrt ért UV 
hatások lassan összeadódnak, és annál gyengébb lesz a bőr saját védeke-
zőképessége az UV hatással szemben, minél több UV terhelés érte a bőrt 
a megelőző életévek során. A gyermekkori napexpozíciók és leégések 
azért különösen veszélyesek, mert tízéves korig a gyerekek bőre fizioló-
giailag különbözik a felnőtt bőrtől. Minél fiatalabb egy gyermek, a felhám 
keratinizációja (elszarusodása) annál gyengébben működik még nála. Bőre 

nem tartalmaz megfelelő mennyiségben melanint, ami védelmet nyújtana 
számára a káros sugarakkal szemben, az alacsonyabb verejték- és faggyú-
termelés miatt pedig a korai életkorokban még nem elég vastag a bőrt 
védő hidrolipid réteg sem. Mindezek a tényezők együttesen eredmé-
nyezik, hogy az élet első éveiben a bőr érzékenyebb a napsugárzásra, 
mint felnőttkorban, ezért a gyerekeket különösen óvni kell a leégéstől, 
tudatosan oda kell figyelni arra, mikor és mennyi időt tölthetnek a napon, 
és bőrüket megfelelő fényvédővel is kenni kell.

Ha a kisgyermek bőrén sok anyajegy van, akkor a védekezést különösen 
komolyan kell venni. A világos bőrű, szőke vagy vörös hajú egyének gene-
tikailag jobban ki vannak téve a rosszindulatú bőrdaganatok veszélyének, 
ezért az ő esetükben is fokozott óvintézkedésekre és a bőr rendszeres 
orvosi ellenőriztetésére van szükség. A világos bőr általában vékonyabb 
és sérülékenyebb, kevesebb melanint tartalmaz, így természetes fényvé-
delme gyengébb. A világos bőrön gyakrabban fordulnak elő anyajegyek is. 
Fokozott kockázattal kell számolni akkor is, ha a családban valamely közeli 
hozzátartozónál már diagnosztizáltak melanómát. Az anyajegy rosszindu-
latú elfajulására való hajlam ugyanis genetikailag öröklődhet.

Dr. Szabó András
bőrgyógyász-kozmetológus

Vigyázzunk
gyermekeink 
bőrére!
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A nyári hónapokban sokan megfontolják, 
hogy továbbra is fitnesz bérletet váltsanak, 
vagy szívesebben élveznék a szabadtéri edzés 
lehetőségeit. Azoknak, akik nagy melegben, 
hőségben sem mondanak le a sportról, pár 
dolgot mindenképp érdemes megfogadniuk. 

Sportolás 
nyáron

A tavasz beköszöntével egyre több kocogó, bicikliző vagy éppen saját testsúlyos edzést végző embert láthatunk a 
szabadban. Viszont ahogy közeleg a nyár, a hőmérő is egyre magasabb fokot mutat, így a szervezetünk energia háztartása 
is nagyobb figyelmet igényel. Lássuk, mit érdemes szem előtt tartani, ha a kánikula sem veszi el a kedvünket az edzéstől.

Játszd ki a kánikulát
Az edzőtermek lehetővé teszik, hogy a változó időjárás ellenére se zökkenj ki 
a lendületből. A legnagyobb kánikulában szabadtéri biciklizés helyett válassz 
egy 60 perces Spinning edzést, vagy ha elered a nyári zápor, izzaszd magad a 
konditerem futópadján, ha pedig a saját testsúlyos edzésedet kell félbeszakí-
tanod, próbáld ki a csoportos TRX tréninget! Figyelj a klímaváltozásra, hiszen 
sok edőzeremben akár 23-25 fokra is lehülhet a levegő, míg odakinn 30-35 fok 
is előfordulhat. A kinti melegből belépve a kellemesen hűvös terembe a szer-
vezetünk több fokos hőmérsékletváltozást észlel, ami károsan hat ránk. Az erek 
összezáródnak, így a véráramlás lelassul, az izmok tápanyag- és oxigénellá-
tása csökken, ezzel az edzés hatékonysága is. Emellett más okokból is veszélyes 
lehet: a megizzadt testet érve a hideg levegő könnyen megfázást okozhat, ezért 
érdemes magunknál tartani egy melegítőfölsőt. 

Ha szeretnél egy kellemesen hűtött, napsugárzástól elzárt helyen edzeni, 
látogass el a FormaZona Sportközpontba és kóstolj bele a fitnesztermek világába!

Nyári nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 6.00-22.00

Szombat: 8.00-14.00
Vasárnap: 14.00-20.00

Cím: Kecskemét, Izsáki út 2.
Telefonszám: 76/325-251

E-mail: formazona@formazona.hu
Honlap: www.formazona.hu

Vízfogyasztás
Szervezetünk 50-60 százalékát víz képezi. Zavar-
talan működése akkor a leginkább kiegyensúlyo-
zott, ha a szervezetbe jutó és termelődő, valamint 
az onnan távozó folyadék mennyisége egyensúlyban 
van. Nagy melegben, fokozott fizikai aktivitás esetén 
a verejtékezés (egyéntől függően) fokozódik. A 
bevitt folyadék jelentős része ekkor távozik a szer-
vezetünkből, azért nagyon fontos ügyelni arra, hogy 
nyári sportolás esetén egyéntől függően több vizet 
fogyasszunk. Kevesen tudják azonban, hogy az ivóvíz 
nem a legmegfelelőbb az elveszett ásványi anyagok 
pótlására. Érdemes megfontolni egy olyan izotóniás 
italkészítmény fogyasztását, amely a víz mellett az 
elektrolitok pótlását is biztosítja. 

Kerülendő italok
Mértékletesen fogyasszunk alkoholt, 
ugyanis az alkohol fokozza az izzadást 
a szervezetben csakúgy, mint a koffein. 
Ezek az italok többször annyi folyadékot 
vonnak ki a szervezetből, mint amennyi 
a felvett mennyiség volt. 
Minél nagyobb a hőség, annál alacsonyabb szénhidrát 
tartalmú italokat fogyasszunk. Lehetőleg kerüljük a 
cukros üdítőket is. 
Kánikulában sokan hűtik magukat jéghideg vízzel, ami 
nem a legokosabb döntés, hiszen a hideg víz össze-
szűkíti a gyomorban lévő hajszálereket, így lassítja a 
gyomorműködést. Az ideális a szobahőmérsékletű víz, 
még hőségben is. 

Időzítés
Hőségben az edzés sokkal megerőltetőbb a szervezet 
számára, ezért érdemes az edzésidőt lecsökkenteni 
a felére, vagy legalább a háromnegyedére. Szédülés, 
émelygés vagy egyéb rosszullét esetén mindenképp 
szakítsd félbe az edzést és vonulj árnyékba! 
  Válaszd a reggeli órákat (7-8), vagy pedig az esti   
  időszakot (20-21) a mozgáshoz.

Ruházat
Nagy forróságban válassz világos színű, lehetőleg pamut 
ruhát, hiszen míg a sötét szín elnyeli a napsugarakat, így 
jobban melegítenek, a világos színek viszont visszaverik 
azokat. Erős napsugárzás esetén használj magas 
fényvédő faktorral ellátott naptejet! Hogy teljes 
legyen a szett, vegyél fel UV-szűrős napszem-
üveget és baseball sapkát!

PROMÓCIÓ
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Nyári lábbelik
A kánikulában nem csak a karjaink vagy a 
combjaink szabadulnak ki, hanem a lábfe-
jeink is. Ilyenkor jól esik kicsit szabadabban 
lenni és a zárt cipőket a szekrény mélyére 
űzni. Idén nyáron is rengetegféle lábbeli 
közül választhatunk bármilyen alkalomra.

Romantikus
A pasztell rózsaszín cipő, stabil 
magas sarokkal tökéletes választás 
egy kis romantikus esti sétához

Tartás és 
kényelem

Ezek a gyermek 
szandálok jól tart-
ják a bokát, ami 
a legkisebbeknél 
nagyon fontos.

Csinos lapos
Egy gyöngy 

díszekkel kiegészí-
tett lapos szandál 
bármilyen alkalom 
során megállja a 

helyét.

Az ajánlót a Szivárvány cipőbolt támogatta

Nem csak
tengerészeknek!

Férfiaknak egy tengerparti városné-
zéshez tökéletes a famerkék és fehér 

kombinációjú félcipő.

Klasszikus
Esküvők, elegáns 
partik elengedhe-

tetlen kiegészítője a 
kecses magas sarkú, 

ami bokapánttal 
praktikus is.

Fonott vagányság
Egy kis fonattal 
és platformmal 

ellátott szandállal 
máris vagánnyá 
tehetjük nyári 

szettünket.

Metálos
csillogás

A kényelmes, lapos, 
de fénylő szandál 

egy szabadtéri 
buliban sem hagy 

cserben.
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De milyet is válasszunk? Körültekintően kell kiválasztani, hiszen nem sokat 
takar. A választás során a szín is nagyon fontos, amit csak próbával együtt 
tudunk biztosan eldönteni. Egy tapasztalt jó eladó a próba során szakamilag 
segíti a helyes választást. A bikininél talán még fontosabb a megfelelő szabás és 
szín a komfortérzés miatt mint a ruháknál.

Az idei szezonban is többféle fazon és forma közül választhatunk az alapján, 
hogy kinek mi az előnyös. A pánt nélküli bikinifelsőnél a dúsabb kebellel 
megáldott hölgyeknek mérlegelni kell, ugyanis nem biztos, hogy a tartása 
elegendő egy lubickoláshoz. A klasszikus háromszög bikini optikailag nyújt, a 
push-up hatás pedig nőies formát ad. A tankini jó választás lehet azoknak, akik 
nem kedvelik az egyrészest, de mégis takarnák a telt idomokat.

Az alsókban, illetve az egyrészes fürdőruhákban egyre inkább visszajön a 80-as 
évekből ismert derékig felszabott verzió, ami optikailag hosszabbítja a lábakat. 
Hazai tapasztalat, hogy lassú folyamat az új fazonok elfogadása. Aki nem olyan 
merész, hogy ilyen magasan szabott alsót válasszon, de nyújtaná a lábait, az 
olyat vásároljon, ami a combját nem vízszintesen vágja el, hanem követi annak 
vonalát. Kedvelt még a hátsó részen behúzott alsó is, ami kerekíti a popsit.  
A megkötős fürdőruha nagyon praktikus, hiszen mérethez alakítható. 

A fürdőruhánál nagyon fontos a kényelem, stabilitás. Ezt, pedig csak a jó 
mérettel tudjuk elérni. Az aktuális divatnál fontosabb az, hogy az egyénnek 
alkatilag és színileg mi áll jól és a méret megfelelő legyen. Ha feszengünk a 
fürdőruhában, az meglátszik, de egy kényelmes, csinos bikiniben büszkén 
mehetünk ki a vízpartra. 

A cikket a Leona Fehérnemű támogatta.

A tavaszból hirtelen nyár lett, néhányunkat  
már a nap is megkapta egy kicsit.  

Ideje hát készülni a strand szerzonra,  
és új fürdőruha után nézni!
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Ki ne szeretne 
olyan koktél-

ruha alkotásban 
tündökölni az 
alkalmi esemé-
nyeken, amitől 

mindenkinek eláll 
a lélegzete? Itt a jó 
idő és ezzel együtt 

sok meghívást 
kaphatunk balla-

gásokra, esküvőkre, 
fogadásokra, céges 

partikra. Élet-
korunktól és 

alakunktól függet-
lenül ki tudjuk 

választani a meg-
felelő koktélruhát, 
na de mégis milyen 
szempontok szerint 

válogassunk? 
Ebben nyújtunk 
most segítséget.

Az a
bizonyos

HIRDETÉS
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26.     Családinfó Magazin | 2018. nyár



1. A koktélruha hosszának kérdése
Még mielőtt bármelyik koktélruhába beleszeret-
nénk, ruhaválogatás közben a szemünk először ne is 
annyira a fazont vagy a mintázatot keresse, hanem 
tévedjen lejjebb és a hosszra fókuszáljon.

Milyen eseményre vagyunk hivatalosak? Mennyire 
közeli ismerősünk, aki meghívott minket?

Egy hivatalos fogadásra célszerű térd alatti szok-
nyában megjelenni, hogy senkinek se szúrjunk 
szemet, ugyanakkor mindenki azt érezze, hogy 
megtiszteljük az eseményt. 

A céges parti már egy kérdéses kategória.
Mennyire laza a cégszellem? Mennyire vagyunk 
jóban a főnökkel? Ennek megfelelően be tudjuk 
lőni a szoknya hosszát. Viszont, ha tudjuk, hogy a 
parti ereszd el a hajam bulival végződik, jobb, ha 
lemondunk a szűk, reccsenős fazonokról.

Ugyanez igaz az esküvőkre. Ki az, aki meghívott? 
Milyen ünneplésre számíthatunk? Ha a legjobb 
barátunk házasodik, éppen elegánsra, ugyanakkor 
lazára is vehetjük a figurát. Ő már ismer annyira, 
hogy nem kell neki megfelelnünk, egyszerűen csak 
legyünk önmagunk a saját stílusunkkal együtt. Mini-
szoknyában szeretnénk az oltár mellett tanúskodni? 
Hajrá!

Amennyiben távoli ismerősünk házasodik és alig 
ismerjük a társaságot, ahová be fogunk csöppenni, 
érdemes a fogadások dress code-ja alapján ruhát 
választani: legyünk szolidak és elegánsak, kivéve, 
ha tudjuk, hogy a banda a környék legnagyobb 
partiarcaiból áll. Ekkor maradjunk a könnyed és 
szolidnál, ahol szabadon pöröghet a szoknya, amikor 
csak a helyzet megkívánja.

2. Szín
A színválasztásnál is elegendő a fentebb említett 
irányelveket követni. 
A hivatalos fogadásokra és céges alkalmakra a jól 
bevált, klasszikus fekete a nyerő. Kísérletezhetünk 
még ezen felül a halványabb színekkel is, mint a kék, 
sárga, rózsaszín, zöld vagy vajszín. Akkor ajánljuk 

az erősebb árnyalatokban való porondra lépést, ha 
nem jövünk zavarba attól, hogy minden szempár 
ránk szegeződik. Ha ki akarunk tűnni, az égő vörös 
vagy a ciklámen mindig jó választás.

3. Minta
Ahogy a jó koktélruhákhoz illik, a mintát általában 
nem viszik túlzásba. Sokkal inkább számít a szín és 
a forma, ezért ezeknél a ruhadaraboknál inkább arra 
fektetnek nagyobb hangsúlyt. Ebben gondolkodjunk 
és a mintás példányokat hagyjuk meg egy bulizós 
éjszakára. Egy koktélruhánál azt mondják, nem 
néha, de mindig több a kevesebb.

4. Forma
Hát igen, az a bizonyos forma képes bárkiből 
kihozni a próbafülkében összeroskadt bőgőma-
sina állapotot. De szedjük össze magunkat! Az első 
és legfontosabb, hogy próbáljuk fel a legkülönbö-
zőbb fazonokat! Sose azt a ruhát válasszuk, amelyik 
a legjobban tetszik, hanem mindig azt, amelyik 
aránylag tetszik, de a legjobban áll!
Ha nagyon vékony és csontos, hosszú végtag-
okkal rendelkezünk, érdemes olyan harang formás, 
hosszabb szoknyás fazonokat választani, amiknek 
rövid ujja van. Ha teltkarcsúak vagyunk, a fölül 
bővebb, alul szorosabb fazon nagyon előnyös lehet. 
Vigyázzunk arra, hogy ne legyen túl bő a felső 
rész, mert könnyen átcsaphat az ellenkező hatásba, 
amikor még inkább erősít.

Ha szép, formás lábaink vannak, a rakott szoknya-, 
lenge- és miniszoknya egyaránt jó választás lehet. 
Rövid lábakra a térd alatti, testhezálló fazon javasolt. 
Az A-vonalú szoknyák például kimondottan véko-
nyítják a sziluettet, hosszítják a lábat és még a széles 
csípőt is jól álcázzák.

Az biztos, hogy ha koktélruha vásárlásra adjuk a 
fejünket, fel kell szabadítani egy délutánt, mert nem 
lesz gyors választás. Mindamellett a koktélruha 
a legsokoldalúbb ruhák egyike. Lehet, hogy nagy 
fejtörést okoz a vásárlásuk, de ha találsz egy neked 
megfelelő darabot, sokáig hálás leszel érte.

Forrás: MITU Használtruha

koktelruha
,
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Négy olyan hasznos tippet adunk, ami 
abban segít, hogy hosszú ideig egészsé-
gesen élvezhessük a klímánk nyújtotta 

komfortos hőmérsékletet.

1. RENDSZERES KARBANTARTÁS
A legelső amit megtehetünk a saját magunk egészségéért és  
a klímánkért, az a rendszeres karbantartás. Egy koszos klíma 
használatakor a lerakódott por a belélegezendő levegőbe kerül, 
ami bakteriális fertőzéseket okozhat. Sok légúti és tüdőbetegséget 

lehet erre visszavezetni. Az egész család megbete-
gedését okozhatja egy elhanyagolt beren-

dezés. A klímában pára csapódik 
le, így a nedves környezet 
táptalaja lehet a veszélyes 
gombáknak is. Mindezek 

elkerülhetőek, ha elvégez-
tetjük szezon előtt a karban-

tartást a szakemberekkel. Akinek 
olyan eszköze van, amit télen-nyáron 
használ, akkor két karbantartás ajánlott. 
Egy a fűtési, egy a hűtési szezon előtt. 
Aki nem használta a klímáját, annak is meg 
kell csináltatni a karbantartást, hiszen a por 
ugyanúgy lerakódik, amit ki kell tisztítani. Egész-
ségünk mindennél fontosabb, az egyszeri karbantartás díja 
nem magas és a megbetegedések miatt vásárolt gyógyszerek ára 
mellett végképp eltörpül.

2. HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBSÉG
Ha nem megfelelő módon használjuk a légkondit, például 

túl alacsony hőmérsékletre vesszük, akkor könnyen 
megfázás lehet a vége a hűsölésnek, még a legforróbb 
nyárban is. Aranyszabály, hogy a külső hőmérsék-
letnél maximum 6 C°-kal legyen alacsonyabbra állítva. 
A nagy melegből, izzadtan megérkezve a túlzottan 
lehűtött szobába, az izzadtság ránk fagy és már meg is 

van a nátha. A nagy hőmérséklet-különbség egyébként sem tesz 
jót az általános közérzetnek.

3. A LEVEGŐ IRÁNYÍTÁSA
Fontos, hogy a levegőt ne közvetlenül 
magunkra irányítsuk, ezzel megelőzve  
a kellemetlen ízületi fájdalmakat. Ezt már 
a klíma felhelyezésénél is figyelembe 
szokták venni a szerelők. Például nem 
tanácsos közvetlenül a kanapéra vagy az 

íróasztalra irányítani a levegőt.

4. KOMPROMISSZUM
Főleg a munkahelyeken gyakori az, 

hogy több különböző igényű ember 
használ egy klímát. Ilyenkor 
mindenképpen kompromisz-
szumot kell kötni a hőmérsék-
letről és a levegő irányí-
tásáról is. Van olyan, 

aki mindig fázik 
és olyan is, akinek 

mindig melege van, 
ezért nem árt, ha egy 

kendő is mindig kéznél van, 
amit magunkra tehetünk.

A klímabeszerelő szakemberek tanácsát is érdemes kérni a klíma 
kezeléséhez, hiszen a legtöbbet ők tudnak segíteni. Főleg, mióta 
már a klíma megvétele, beszerelése, karbantartása is egy kézben 
összpontosul. Ugyanis a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság szabályo-
zásának köszönhetően már csak szakirányú klímás cégek értéke-
síthetnek berendezéseket, és csak képesített szakemberek szerel-
hetnek be és tarthatnak karban klímákat. 

Írta: Vágsélei Csilla Sára
A cikket a H&H Klímatechnika támogatta.

HOGYAN HASZNÁLJUK?
- hasznos tippek a helyes klímakezeléshez

A 
forró nyári 

melegből nagyon 
jól esik bemenekülni a 

kellemes, légkondival hűtött 
szobába. A hűsölés közben 
azonban ügyelnünk kell a 

helyes légkondihasználatra 
is, hogy valóban élvezhető 

legyen a kellemes 
fuvallat.
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Valóban csúcson a hitelfelvételi kedv  
Magyarországon?

Az, hogy csúcson van, semmiképp nem 
mondanám. Tény, hogy az elmúlt évekhez 

képest nőtt a hitelfelvételi kedv szerte az 
országban, de messze vagyunk még attól a szinttől, 

ami egészségtelen lenne a gazdaság egésze szempontjából. Termé-
szetesen egy-egy családnak érdemes jól megfontolnia a hitelfelvé-
telt, figyelembe venni a saját biztonságát, fizetőképességét, stb. Ehhez 
érdemes független szakértő véleményét is kikérni.

Mi az oka annak, hogy ilyen sokan vesznek fel lakáshitelt?
Ennek több oka is van, amelyek között összefüggés is van. Amellett, 
hogy soha ilyen alacsony kamatok mellett nem lehetett korábban forint 
alapú hitelt felvenni (ami azt is jelenti, hogy árfolyam kockázat nélkül), 
most arra is van lehetőség, hogy hosszú időre, akár 10-20 évre is bizto-
sítsa magát egy család a kamatváltozással szemben. Egyszerűen fogal-
mazva, egy hosszú távú hitel, ami ma jónak számít, az hosszú távon 
is az marad! Ez a felismerés pedig sokakat arra sarkall, hogy megra-
gadják ezt a lehetőséget és akár saját célra, akár befektetési célra 
ingatlant vásároljanak.

Megéri tehát ingatlant vásárolni akár hitelből is?
Ezt sok tényező befolyásolja. Általánosságban igaz, hogy a 
lakáshitelek jók. Kedvezőek, biztonságosak, hosszú távon 
is kiszámíthatóak. De minden hitelt vissza kell fizetni, 
kamatostul, még akkor is, ha a kamat nem magas. Akkor 
érdemes hitelből vásárolni, ha a család hosszú távon is bizton-

sággal tudja vállalni a törlesztőrészleteket, illetve a befektetésre szánt 
ingatlanok esetén akkor, ha bérbe adható az ingatlan magasabb havi 
bérleti díjért, mint a havi törlesztő.

Fontos megemlíteni, hogy számos állami támogatás 
létezik, ami támogatja az ingatlan vásárlást, de nem csak 
közvetlenül (mint pl a CSOK esetén), hanem ingatlan 
hiteleken keresztül. Ilyen például az önsegélyező pénztár 
segítségével igénybe vehető személyi jövedelemadó 
jóváírás (akár az egy év alatt lakáshitel hiteltörlesztőre 
fordított összeg 20%-a is lehet), vagy a lakástakarékpénztár, 
ahol a befizetések után 30% állami támogatás jár. Ez itt össze-

gyűjtött megtakarítással és állami támogatással csökkent-
hető a tőketartozás, ezáltal a megfizetendő kamat 

is. De érdemes beszélni egy ilyen élethelyzetben 
a lakáshitel cafeteriáról, vagy a harmadik 
gyermek után járó 1 millió forintos előtör-
lesztés lehetőségéről.

Vincze Krisztián

BELEVÁGNA? EZEKET GONDOLJA ÁT!
A Magyar Nemzeti Bank közelmúltban 
közzétette szokásos időszaki jelentését, ami 
a lakáshitelezés jelentős fejlődését mutatja. 
Erről kérdeztük Vincze Krisztiánt, a GDN 
Ingatlanhálózat bankfüggetlen hitelcentru-
mának vezetőjét.

HIRDETÉSHIRDETÉS
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VÉKONY GRILLKOLBÁSZ 
DEBRECENI, 
fokhagymás-borsos, mediterrán 
vagy paprikás-csípős, tálcás, 
csomagolt 
1899 FT/kg

GRÓF NAGYRÉDEI 
EGRI BOR 
többféle 0,75l 
655 ft/liter +üveg (10 forint) 

499 FT+üveg (10 forint) 

RAID REPÜLŐROVATÍRTÓ 
AEROSZOL 400 ml, 1898 ft/liter

759 FT

CORONA EXTRA SÖR 
0,355 liter, 1180 ft/liter 
419 FT 

SPATEN 
DOBOZOS SÖR 
0,5 liter, 298 ft/liter

149 FT

GrillszezON
Ki ne várná a nyárral együtt a kerti partikat, a családi 

összejöveteleket? Válogatásunk segít abban, hogy tökéletessé 
tegyük ezeket a nyári pillanatokat!

PUHAFALÚ MEDENCE 
VÍZFORGATÓVAL 
305x76 cm 12 990 FT

366x76 cm 14 990 FT
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PRIMAVERA 
ÁSVÁNYVÍZ 
szénsavas/szénsavmentes, 
2l, 35 ft/liter

69 FT

CUPS LABDA
kosárlabda 5 - 1 490 FT 

kosárlabda 7 - 1 490 FT

focilabda 5 - 1 990 FT 

röplabda - 2 990 FT

HOMOK 
HOMOKOZÓBA 
25 kg, 36 forint/kg

899 FT

ACTUELL 
TÖRÖLKÖZŐ 
100x150 cm

2.990 FT

FÜRDŐRUHA 
többféle 

1 790 FT-tól

KAGYLÓS 
HOMOKOZÓ
2 990 FT
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Kutyáink esetén a „klasszikus”, 
védőoltással megelőzhető beteg-

ségei mellett számos, sokak számára 
még csak hallomásból sem, vagy épp 

félinformációkból ismert betegség ütötte fel a 
fejét, vagy épp néma gyilkosként szedi áldozatait. Két súlyos ezek közül a 
babéziózis, illetve szívférgesség, ezt a két komoly kórt sajnos egyre többen 
ismerik meg hazánkban is. A teljesség igénye nélkül mutatjuk be őket.

Babéziózis
Ezt a rendkívül veszélyes, kezeletlenség mellett gyakran halálos kimenetelű 
fertőzést a kullancsok terjesztik. Miután az élősködő az állatból megkezdi 
a táplálkozást a fertőződés kb. 2-3 napon belül következik be. De mi is az a 
babéziózis? Nem más, mint egy egysejtű parazita (maga a babézia), mely a 
vörösvérsejtekben szaporodik, azokban maradandó károsodásokat, illetve 
a sejtek szétesését okozza (mely anémiát vált ki). A szétesett vörösvér-
sejtekből felszabaduló hemoglobint a vesék elkezdik kiválasztani (ekkor 
történik meg a vizelet elszíneződése), melynek következtében végzetes 
vesekárosodás, a betegség következtében további máj- és hasnyálmirigy 
károsodás léphet fel. Magát a folyamatot igen magas láz kíséri.

Tünetek 
Amennyiben kullancsot találunk állatunkban érdemes azt azonnal eltávo-
lítani, ha nem értünk hozzá kérjük állatorvos segítségét! Ha tudjuk, hogy 
kutyánkban élősködő volt, érdemes figyelni, bágyadtság, étvágytalanság 
esetén azonnal keressük fel állatorvosunkat. Sok esetben azonban nem ilyen 
egyértelmű a helyzet: nem tudjuk, hogy kutyánkban kullancs volt, egysze-
rűen csak azt vesszük észre, hogy „nem olyan, mint szokott lenni”, nincs 
kedve sétálni, enni stb. Ne fogjuk a melegre, hisz lehet ez babéziózis is. 

Minden esetben ellenőrizzük a kutya vizeletének színét, amennyiben az 
barnás árnyalatú, haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz, mert ez már a 
betegség egy súlyosabb szakaszát mutatja és fennáll a súlyosabb veseká-
rosodás esélye!

Tudni kell, hogy maga az ellenanyag is rendkívül megterhelő a kutya 
számára, így törekedjünk a megelőzésre, melyet a legegyszerűbben 
minőségi gyógyszeres nyakörvekkel, tablettákkal tudunk megtenni, 
melynek ára elsőre borsosnak tűnhet, de kevesebb, mint egy babéziózis 
kezelés ára, és nem mellesleg szeretett négylábúnk életét mentheti meg. 
Érdemes tudni azt is, hogy bár ritka, cicáink is megbetegedhetnek.

Szívférgesség, avagy más néven Dirofilaria immitis fonálféreg 
A szívféreg egy rendkívül alattomos és rendkívül invazív élősködő, melyet 
szúnyogok terjesztenek. Szaporodási ciklusok rendkívül bonyolult és több 
lépcsős, de miután a szúnyoglárvák bejutnak a gazdatestbe onnan egyenes 
út vezet annak szívéig. Itt kezdik meg szaporodási ciklusukat, egészen 
pontosan a jobb szívfélben. A nőstények akár 6-7 évig is élhetnek és 
nagyságuk elérheti akár a 30 centimétert is. A hímek 15 centiméteresek.

De miért is olyan veszélyes?
Amikor a lárvák bejutnak a szervezetbe és miniféreggé fejlődnek gyakor-
latilag tünetmentes az állat. A miniférgek egyébként két-három hónapig 
a kötőszövetekben rejtőznek, innen indulnak el a szív felé, ahol ivaréretté 
fejlődnek. Tüneteket ekkor kezdenek el okozni: légszomj az állatnál, fára-
dékonyság, köhögés, kevésbé terhelhető az állat mint korábban stb. Ha 
ezek a tünetek megjelennek, akkor valószínűleg már igen kifejlett álla-
potban lévő férgekkel állunk szemben, melyek eltávolítása a szívből 
rendkívül kockázatos műtéttel valósítható meg.

Mint minden más betegségnél szintén a 
megelőzés a legfontosabb, ez ebben az esetben 
is történhet megfelelő nyakörvvel. Létezik még 
tablettás megelőzés is, ezt körülbelül két havonta 
kell adni, mivel ezek a készítmények a lárvákat 
pusztítják el. Tilos ezeket állatorvosi felügyelet 
nélkül alkalmazni! Egyébként teszt segítségével 
képesek kiszűrni a fertőzött állatokat, a betegség 
bizonyos fokig kezelhető gyógyszeresen is.

Összességében elmondható, hogy rendszeres 
szűrővizsgálatok mellett és megfelelő odafigye-
léssel kutyánk hosszú életnek örvendhet majd 
mellettünk. De minden felmerülő kérdés, vagy 
tünet, panasz esetén keressük fel állatorvosunkat, 
ne próbáljuk meg házilag gyógyítani, vagy diag-
nosztizálni!

tp

Kutyabaj
- avagy a valós és vélt betegségek négylábúink körében

Sokan, 
sokszor hallunk 
félinformációkat 

szőrös barátaink beteg-
ségéről, de hogyan is 

áll a dolog? Melyek azok 
a betegségek, melyek 
valójában aggodalomra 

adnak okot? 
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HIRDETÉSEK

LAZÍTÁS A CSALÁDDAL
Ön is csillapíthatatlan vágyat érez 
a tikkasztó melegben, hogy lehűtse 
magát a strandon? 
Szeret napozni és szívesen elfogyasz-
tana egy jéghideg gyümölcsös koktélt  
a medencében? 
El tudja képzelni mindezt a természet 
lágy ölén úgy, hogy a főzésről is más 
gondoskodik?

A nagy melegben a strandok 
telítve vannak és valami csalá-
diasabb helyre vágyunk, 
ahol nyugodtan pihenhe-
tünk, miközben a gyerekek 
pancsolnak és játszanak a 
sportpályákon. Érdemes 
lehet olyan helyet keresni, 
amely megadja a családi 
ház kert hangulatát, de 
mégis teljes kiszolgálást, 
élményt és pihenést nyújt.

Ha kert híján vagyunk, akkor 
sajnos a nyári grill partyk nem 
megvalósíthatók, még az erkélyen sem. 
Azonban találhatunk olyan szépen kialakított helyszíneket, ahol a 
fürdéssel egybekötve még egy grillezést is kapunk, ahol nem kell 
a hús klopfolásával és pácolásával törődni, csak átadni magunkat 
a kulináris élvezeteknek. Ha pedig szűk körben családdal, bará-
tokkal szeretnénk pihenni és a medence partján ínycsiklandozó 
fogásokat elfogyasztani, akkor ez sem jelenthet gondot. 

Egy délután, de akár egy egész hetes pihenés is jól esik egy ilyen 
családias környezetben, ahol feltöltődhetünk energiával és új élmé-
nyekkel gazdagodhatunk.

A cikket a Liza Aqua & Conference Hotel, 
Fehér Akác Csárda támogatta.
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HOZZÁVALÓK:

• 20 dkg szalonna

• 1 nagyobb fej vöröshagyma

• 2-3 db paradicsom

• 1 db tv paprika

• 2 szem újburgonya

• 2-3 db sárgarépa

• 1 db petrzselyem 

• egy csokor petrezselyem zöld

• 1 kisebb zeller

• 2-2,5 marék laskatészta

• só, bors, pirospaprika

• víz

A szalonnát megpirítjuk, majd hozzá-
adjuk a tésztát, az általunk kedvelt pirítási 
foknál mellédobjuk a felkockázott vörös-
hagymát, majd a szintén felvágott paradi-
csomot, paprikát és összepirítjuk, a végén 
pirospaprikát adunk hozzá. A kívánt 
sűrűségtől függően felengedjük vízzel 
(kb. 2-2,5 liter). Majd a maradék zöldsé-
geket hozzáadjuk, ki milyen formában 
szereti (karikázva, egyben). Ha újburgo-
nyát használunk, akkor azt csak a végén 
adjuk hozzá, mert hamar elkészül.

Megvárjuk, hogy a tészta és a zöldségek 
puhára főjjenek, és el is készült a leves! 
Szabadtűzön főzve még kellemesebb ízt 
tudunk elérni.

CEGLÉDI LASKALEVES

34.     Családinfó Magazin | 2018. nyár



Kiskunfélegyháza ligetes főutcájának a vasútállomás előtti 
szakasza a kézműves sörök és családi programok több ezer 
szerelmesével telik meg ismét július második hétvégéjén. A 
Félegyházi Jótékonysági Kézműves Sörfesztivál színes gyűj-
tőrendezvénye a magyar kisipari „sernevelés” remekeinek, a 
magyar kézműves sörkultúrával összefüggő programoknak és a 
gyermekcentrikus családi rendezvényeknek. 

A kisüzemi sörök világa: A Rocktár Élőzenei Bázis és a számos 
hazai és külföldi díjjal kitüntetett, helyi Félegyházi Sörfőzde 
együttműködésével megvalósuló fesztivál 100 kézműves sörfajtát 
kínál az egész ország területéről. Lesz itt VB döntőt közvetítő 
sörsátor méretes ledfallal, fotósarok, sörútlevél-sorsolás, sörsétány, 
BBQ mozdony, gasztro udvar, sörkirálynő- és király választás, 
kézműves sörök versenye, amatőr sörfőzők versenye, próbafőzés, 
sörételek, sörfilmek, sörrodeó csapatversenyek,  és még sok-sok 
gasztrokultúrális különlegesség a témakörben.

A hétvégi fesztivál bőséges programkínálatában a családok és az 
élőzene szerelmesei is találnak látni, hallani és fogni valót bőven. A 
kicsiket játékos foglalkozások, malátalabirintus, gyermek-boszor-
kánykonyha, ágyúmászás, baba-mama sátor, lurkókert, talpas 
ösvény, függőágy-erdő, hangszersímogató, számos kézműves 
foglalkozás, tánc és zene várja a zöld füves, árnyas területeken. A 
felnőtteket színvonalas rock, blues, jazz és fúvós koncertek szóra-
koztatják az est beálltával. Külön élmény számba megy majd a 
Bud Spencer és Terence Hill filmzenéket játszó Spencer Hill Band 
koncertje kivetítővel és vicces filmjelenetekkel a háttérben.

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 35.
(+36 20) 801 6034

www.facebook.com/felegyhazisorfesztival

Ahol a sör is családi program!

PROMÓCIÓ



AKCIÓS FIX TAKARÉK 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

FIX 7,99%-OS ÉVES 
KAMATTÓL¹

THM: 
9,16-17,13%*

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Akciós THM: 9,16%-17,13%

*Az akció 2018. április 3. és 2018. június 30. között befogadott Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabá-
lyok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag 
az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az 
Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, 
melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹Az akciós kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft, illetve 
a havi nettó 110 000 Ft havi jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára. Reprezentatív példa: Fix Takarék 
Személyi Kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával: hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; a hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; 
havi törlesztőrészlet: 60 994 Ft; a hitel teljes díja: 712 631 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 631 Ft, THM: 9,16%.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető, a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.

www.patriatakarek.hu
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