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Igaz, Magyarország természeti adottságainál fogva sem nevezhető téli-
sport nagyhatalomnak, azonban a téli sportok egyre nagyobb térhódítása 
figyelhető meg. Mindazok, akik szeretik a telet, a havat, a nyaralás mel-
lett a „telelésre” is szánnak időt, amihez nagyszerű kiindulási alap egy 
Decathlon áruház, legyen az akár, a kecskeméti!

A sílécek az évezredek alatt (az első ábrázolások 4500-5000 éves sziklarajzok) közlekedési eszközökből sport-
szerekké lettek, míg a sízés a világ egyik legnépszerűbb szabadidősportjává vált.

Ehhez a nagyszerű, téli időtöltéshez kínál a Decathlon saját márkáin keresztül nagyszerű sporteszközöket – sí-
léceket, sícipőket, snowboardokat – és kiváló minőségű ruházatot a zoknitól, az aláöltözeteken keresztül a nad-
rágig, kabátig. A Wed’ze – a Decathlon saját márkája – hatalmas figyelmet fordít az innovációra, amelyek biz-
tonságosabbá, kényelmesebbé teszik a téli időtöltést úgy a felnőttek, mint a gyermekek számára.

A szülők számára az egyik legnehezebb feladat a gyermeket úgy öltöztetni, hogy ne legyen se melege és még 
csak véletlenül se fázzon játék, síelés vagy szánkózás közben. A Wed’ze megalkotta az első változtatható hő-
mérsékletű gyermek síruhát, amellyel nagymértékben megkönnyítik a szülők helyzetét. A biztonságos és egy-
szerű rendszernek köszönhetően gyorsan változtatható a ruhában lévő levegő mennyisége, amelynek eredmé-
nyeképpen változik a hőtartóképesség. A levegő a legjobb természetes szigetelőanyag, amely megvédi a gyer-
mekeket a hidegtől.

Áruházunkban megtalálja mindazokat a sporteszközöket, ruházatot, amelyre szüksége lehet sízés, szánkózás, 
snowboardozás vagy csak egy téli túrázás során! Az ünnepek közeledtével nálunk megtalálják azokat a spor-
tos ajándékokat, amelyekkel meglephetik szeretteiket!

Kívánunk minden Kedves Vásárlónknak, minden Kedves Olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és ered-
ményekben gazdag, boldog új esztendőt! 

A kecskeméti Decathlon csapata

CSÚCSRA FEL, VÖLGYBE LE

DECATHLON KECSKEMÉT
6000 Kecskemét,  
Dunaföldvári út 2/b.
06 76 801 300

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
December 24-én 09:00 – 12:00
December 25, 26, január 1-jén ZÁRVA TARTUNK
December 27, 28, 29 és 30-án 09:00 – 20:00
December 31-én 09:00 – 12:00
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Kedves Olvasóink!
Eltelt egy év az első Családinfó megjelenése óta,  

így Ön már az ötödik, első jubileumát ünneplő magazint  
tarthatja kezében, melyben ismét összegyűjtöttük a családdal,  

gyermekneveléssel, egészséggel, otthonnal kapcsolatos informáci-
ókat, olvasnivalókat. Természetesen az adventi időszakra való tekin-

tettel különös figyelmet szenteltünk az ünnepekre, ezért karácsonyi re-
cepteket, földlabdás fenyővásárlással kapcsolatos cikkeket is becsempész-

tünk a jelenlegi számunkba.

Nemcsak az ünnepi időszakban hasznos tartalmakat olvashat, hiszen pszicholó-
gus mutatja be a sématerápiát. Beszélgettünk Dr. Nyirádi Tamással a hüvely műtét 

nélküli korrekciójáról. Bőrgyógyászunk a problémás tini bőrt veszi górcső alá, és kí-
nál megoldást arra. Mostani számunkban a Disney-díjas Pap Zoltán ajánl a család-
nak könyveket a Kolibri Kiadótól. Család és munkahely: bemutatkozik a Készhol-
ding Zrt., mely elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályáza-
ton a családbarát munkahely címet. Hogyan illeszthető össze a nagycsaládos lét 

a munkával? Beszélgetés az Agroker Áruház ügyvezetőjével, aki négy gyer-
mek apukája. Olvashatják Szekeres Adrien énekesnővel készült interjúnkat, 
amelyben Adrien mesél közelgő kecskeméti koncertjéről, új albumáról és 

kedvenc ünnepéről, a karácsonyról.

Az egész szerkesztőség nevében kívánunk Önöknek áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 

Zakar László  
felelős szerkesztő

Családinfó 
 2016. Tél - impresszum

• • • • • • • • • • • • • • • •

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

Szerkesztőségek:  
2700 Cegléd, Múzeum utca 3., +36 53 317 422 
6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17., +36 76 498 479

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

Példányszám: 12.000
A hirdetések tartalmáért 

felelősséget nem vállalunk!
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SULIVÁRÓS TANÍTÓ  
NÉNIK A REFORMÁTUS 

ISKOLÁBAN

A képen szereplő tanítók neve balról jobbra:  
Baksa Tiborné - Tünde néni, Gaál Istvánné - Adrien néni,  

Varga Zsoltné - Györgyi néni, Deli-Borsos Melinda és Farkas Éva

A Ceglédi Református Álta-
lános Iskola és Óvoda a 
2016/17-es tanévben 3 osz-
tály indítását tervezi.

•  Nyelvi irányultságú osztály, amely hagyomá-
nyos tanrendű. Délelőtt vannak a tanítási órák, délután pedig napközis 
foglalkozások. Az osztályfőnök Varga Zsoltné tanító néni lesz, aki játé-
kos módszereivel és kedvességével varázsolja el a gyerekeket.

•  A városban egyedülálló és sikeres kezdeményezésünk a sakk-
szorobános osztály, amely iskolaotthonos formában működik. Ennek 
az osztálynak két tanítója lesz: Gaál Istvánné, Adrien néni és Baksa 
Tiborné, Tünde néni. Mindketten nagy tapasztalattal rendelkező, sokol-
dalú pedagógusok. 

•  Művészeti osztályunk is iskolaotthonos tanrendű, osztályfőnökök: Deli-
Borsos Melinda és Farkas Éva tanító nénik, akik fiatalos lendülettel, mo-
solygósan várják a gyermekeket. 

Velük találkozhatnak majd hétről-hétre az iskolába készülő nagycsoportos 
óvodások a Sulivárókon.

Keddenként játékos készségfejlesztő alkalmakon vehetnek részt a bemu-
tatott tanító nénikkel, de nagy szeretettel várunk mindenkit szerdánként 
is, amikor angol és német nyelvű foglalkozásokat tartunk számukra.

Amíg a gyerekek a tanító nénikkel és az iskolai élet rejtelmeivel ismer-
kednek, szeretnénk a szülőknek is lehetőséget biztosítani arra, hogy min-
den kérdésükre választ kaphassanak és megismerkedhessenek iskolánk 
vezetőségével és munkatársaival.

Minden hónapban eljuttatjuk az óvodákba a következő hetek programját 
és az iskolai honlapról is lehet tájékozódni.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Kúti László igazgató

December 2. Péntek
• 19.30 Petrik G. Band + Oti
Kísérő program:
•  17.00 Adventi zongorajátékok I.  

Zongoránál: Tánczos Tibor 
(Tékafé)

•  17.30 Kézműves karácsony – kiál-
lítás megnyitója (Ceglédi Galéria)

December 3. Szombat
•  15.30 MASZK bábszínház Kará-

csonyi történet című műsora
•  17.00 Rutkai Bori Banda gyerek-

koncertje
•  19.00 Szimfonik Harsona Együt-

tes koncertje
Kísérő program: 
•  9.30 Nótás Mikulás (Színházte-

rem) - Gryllus Vilmos családi  
koncertje 

•  14.00 Mikulás futás (óvodás-kis-
iskolás, iskolás és felnőtt  
kategóriában)

•  18.00 Csíkszeredai Nagy István 
Líceum hangversenye (Városháza)

December 4. Vasárnap 
•  16.15 Betlehemezés a Várkonyi 

István Ált. Isk. diákjai közremű-
ködésével

• 16.30 Adventi Gyertyagyújtás. 
• 17.00 Halleluja kórus műsora
•  18.00 Muri Enikő karácsonyi  

koncertje
Kísérő program:
•  15.00 Adventi kézműves foglal-

kozás (régi Raiffeisen Bank  
helyén)

December 5. Hétfő
•  17.30 Református Templom tor-

nyából érkezik a Mikulás
•  18.00 Csörömpölők Együttes  

műsora
December 9. Péntek
•  19.30 Hernádi Péter és barátai 

koncertje
Kísérő program:
•  17.00 Adventi zongorajátékok 

II. – Zongoránál: Novinszki Ist-
ván (Tékafé)

December 10. Szombat
•  16.00 Betlehemezés a Várkonyi 

István Ált. Isk. diákjai közremű-
ködésével

• 16.30 Feel’in koncert
• 19.00 Oti Voice & Bass koncert

Kísérő program:
•  14.30 Karácsonyfa díszítő ver-

seny a Szabadság téren. 
•  17.30 Ceglédi Erkel Ferenc Műv. 

Isk. adventi hangversenye  
(Színházterem)

December 11. Vasárnap 
•  15.30 Sounds of Harmony 

Acoustic koncertje
• 16.30 Adventi Gyertyagyújtás 
•  18.00 Kocsis Tibor koncertje
Kísérő program:
•  17.00 Fény, Öröm, Szeretet Barokk, 

és egyházi, karácsonyi művek az 
Adventben (Evangélikus Templom)

December 15. Csütörtök
•  18.00 Patkós Irma Műv. Gim. és 

Szakgimnázium karácsonyi műsora
December 16. Péntek
• 19.00 Terno Trajo műsora
Kísérő program:
•  17.00 Adventi Zongorajátékok III. 

Zongoránál: Csibor Balázs (Tékafé)
December 17. Szombat
•  15.30 Cigle Népdalkör koncertje, 

vezeti: Csipkó Magdolna
• 17.00 Fésűs Trió
• 19.00 SoulFool Band
Kísérő program:
•  15.00 Beigli és zserbó, valamint 

forralt bor készítő verseny.
December 18. Vasárnap
•  15.30 Ceglédi Táncegyüttes Betle-

hemezés c. műsora
• 16.30 Adventi Gyertyagyújtás. 
• 17.30 Polyák Lilla ünnepi műsora
Kísérő program:
•  15.00 Adventi kézműves foglalko-

zás (régi Raiffeisen Bank helyén)
•  18.00 Szabó Balázs orgonamű-

vész (Evangélikus Templom)

December 22. Csütörtök
•  18.00 Betlehemezés a Patkós 

Irma Művészeti Gimnázium és 
Szakgimnázium diákjainak köz-
reműködésével. Rendező:  
Farkasházi István

Adventi vásár nyitvatartása:  
2016. november 26 - december 23. 
hétfőtől péntekig: 16.00 - 20.00; 
szombat, vasárnap: 10.00 - 21.00

További információ: cegled.hu

CEGLÉDI ADVENTI  
PROGRAM (SZABADSÁG TÉR)
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Szabadidő - Ünnep

 2. Csúcsra fel, völgybe le - Decathlon Kecskemét
 4. Ceglédi adventi program
 6. Szülinapi zsúr - házon kívül
 7.  Könyvfészek  

- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel
 8. Személyre szóló ajándék
 9.  A játék bennünk van  

- gondolatok a játékról és a Nia játékboltról

Életmód - Egészség

  10. Az „anyabarát” szülészet
 13. Dombi-Dental - az innovatív fogászat
 14. Csak felszabadultan - Az intim területek korrekciója
 15.  Alapvető érzelmi szükségletek– A Sématerápia tükrében
 16.  A pattanásos bőr - Dr. Szabó András
 17. Szemüvegkeret - különböző arcformákhoz

Munkahely

 18.  KÉSZ Holding, a családbarát munkahely

Otthon

 20. Karácsonyfa – karácsonyra!

Életképek

 22. Folyamatos jelenlét a családban és az üzletben is
 23. Boldog lemez egy boldog énekesnőtől
 24. Advent Cegléden

Divat

  26-27. Téli divatajánlatok

Gasztronómia

 28. Puha mézeskalács
 29.  Paleo süti az ünnepi asztalon 

ÖKOpalack – ajándék a jövőnek!
 30.  Indiai gasztronómia 

Hal a tányéron, nem csak karácsonykor!
 31. Ceglédi remek - egy díjnyertes száraztészta család

TARTALOM
2016. december11

20

12 14
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 A gyermekzsúrok hozzávalói Aquarell módra:
• MóKaland játszóház korlátlan használata  
 szakképzett gyermekfelügyelettel
• Bohóc vagy bűvész műsor, arcfestés, vízi vetélkedő, jelmezes buli
• Tini disco
• Amíg a gyerekek játszanak, a szülők együtt kávéznak
• Ünnepelt köszöntése igény szerinti, saját cukrászatunk által készítetttortával
• Meglepetés ajándék
• Igényes környezet 
 és még sok minden más…
 Részletek: info@aquarellhotel.hu

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

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

Egy szülinapos rendezvényházban ezekkel a problémákkal nem kell fog-
lalkozni, hiszen a szervezők mindent megoldanak. Igény szerint készül-
nek az étellel, nasival, itallal. Szakképzett felügyelők vigyáznak a gyere-
kekre. A különböző játékokat ők animálják. Folyamatosan mozgásban 
tartják a kis csapatot, hogy ne legyen unalmas a zsúr. A játszóházakban 
olyan játékokkal tudják lefoglalni magukat a gyerekek, amik otthon nem 
találhatóak meg. A tortás köszöntést sok helyen zenével, énekkel is feled-
hetetlenné teszik.

A szülőnek így nem kell sütni-főzni, bevásárolni, mosogatni idegesked-
ni. A gyerekek jól érzik magukat, a felnőttek közben pihenhetnek, beszél-
gethetnek, kávézhatnak. A buli után - a takarítás helyett - pedig csak az 
élmények megbeszélése, a közös öröm marad. Ha van rá lehetőség, érde-
mes a gyereket megajándékozni egy ilyen egyedi élménnyel, hiszen ahogy 
a dalban is szól: „ Ez a nap más, mint a többi...”

Vágsélei Csilla
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ül Melyik gyerek ne akar-
na egy igazi, színes, já-
tékos szülinapi zsúrt? A 
szülőknek viszont ez nem 
kis feladat. Egy gyerekse-
reghez először is szükség 
van egy nagyobb lakásra 
vagy házra, esetleg kertre. 
De télen még a nagy kert 
sem jelent megoldást. A 
helyszín után gondoskod-
ni kell az ételről, italról, 
majd a mosogatásról és a 
romok eltüntetéséről. És 
még ki sem találtuk, hogy 
milyen játékokkal foglal-
juk le őket. Ezért érdemes 
profikra bízni a dolgot az 
arra kitalált helyszínen.
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Matt Haig: A fiú, akit Karácsonynak hívnak
A világsikerű regény a tizenegy éves, 
Nikolas nevű kisfiú története, aki édesapjá-
val Finnország második legkisebb falujában 
él, és egész életében mindössze egy szánkót 
és egy répababát kapott karácsonyra. Egy 
nap apja eltűnik, Nikolas pedig a keresésére 
indul. Miközben rénszarvasokkal és kobol-
dokkal köt barátságot és felfedezi Kobold-
falva varázslatos világát, kiderül, hogy csak 
ő csempészheti vissza a boldogságot az ün-
nepbe…

Majoros Nóra: Bolygóvadászok
Egy különc milliárdos a jövőben a fejébe ve-
szi, hogy pénz helyett égitesteket gyűjt. Eh-
hez a bolygóvadászok csapatára van szüksé-
ge: itt van Milo, a jóképű csapatkapitány, és 
öccse Alex; a szeretetreméltó kislány, Palka és 
a technikai zseni, a földönkívüli-gyanús Del-
fin. Felfedező körútjuk azonban egy csapásra 
túlélésért folytatott küzdelemmé válik, mikor 
egy féregjáraton keresztül ismeretlen galaxis-
ba csöppennek…

Jeffrey Brown: Jedi Akadémia
„Egész életemben arra készültem, hogy 
pilótasuliba fogok járni - erre nem vettek fel! 
Szinte ugyanakkor megkeresett egy kicsi, zöld 
fickó, akit Yodának hívnak, és meghívott a Jedi 
Akadémiára. Ezért járok most egy olyan suliba, 
ahol űrlényekkel és droidokkal vagyok együtt, 
és olyan fénykard-mániásokkal, akik tárgyakat 
emelgetnek az elméjükkel! Hogy fogok megfe-
lelni az elvárásoknak? Mintha a középiskola ön-
magában nem lenne elég problémás…”
Ez a viccesen megírt könyv képregény-kockák, 

naplóbejegyzések, levelek, rajzok és újságkivágások segítségével idézi fel a 
középiskolás lét minden mókás és kínos pillanatát, frusztrációját és felsza-
badultságát – egyetlen történetbe sűrítve mindazt, ami felejthetetlenné teszi 
a középiskolás éveket. A főszereplő Roan családjában tradíció, hogy a férfi-
ak pilóták lesznek – ezért szinte kínos neki, amikor nem a pilótasuliba, ha-
nem a Jedi Akadémiára veszik fel. Ráadásul úgy tudja, hogy a jedik használ-
ják az Erőt, márpedig ő nem tud róla, hogy neki bármiféle köze lenne hoz-
zá. És ráadásul túl öreg is, a jediket szinte csecsemőként íratják be az Aka-
démiára. De ahhoz, hogy jövőre újra felvételizhessen a pilótaképzőbe, va-
lahogy ki kell húzni egy évet, és nem akar a tatuini „zöldségsuliba” járni, 
ezért elindul hát a főváros bolygó, a Corsucant felé…

Pap Zoltán

KÖNYVFÉSZEK
- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel
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Karácsony közeledtével hajlamosak vagyunk pánikba esni az ajándékok mi-
att. Nem könnyű megtalálni a tökéletes meglepetést. Egy több évtizedes pár-
kapcsolat alatt már nincs olyan, amit ne adtunk volna a másiknak, a nagyma-
máknak is mindene megvan és a nagybácsik is már biztosan unják a nyak-
kendőt. Egy színvonalas, személyes fényképes ajándékkal, amin a közös pilla-
natok vannak megörökítve, vagy a szeretett unoka mosolyog, nem lehet mel-
lé lőni. Hányszor hallottuk a nagyszülőktől a mobilos fényképezgetések után, 
hogy „mikor fogod ezt nekem előhívatni?” Minden percben kattintgatunk, 
de kézbe már nem igen kerülnek ezek a fotók. A kézzel fogható képek fel-
értékelődnek, ezért nincs is jobb meglepetés egy nagyinak, mint egy fénykép 
vagy naptár a falra az unokákról.

A kecskeméti Imprimer Digitális Nyomda ilyen személyre szóló ötletek pro-
fesszionális minőségű megvalósításában tud segítséget nyújtani. Ha csak egy 
egyszerű mobiltelefonos kép áll rendelkezésre, az sem jelent akadályt, hiszen 
Kovács Szabolcs az Imprimer megálmodója fényképész és grafikus is. A vi-
zuális látásmód és a szakmai tudás adott ahhoz, hogy egy kevésbé jó minősé-
gű képből is kihozza a legjobbat.

 Az Imprimer francia szó, ami nyomdát, nyomdászt jelent. A cég főprofil-
ja is a professzionális fotónyomtatás, ami mellé igény szerint társul a grafikai 
szerkesztés, tervezés, fotózás is. Imprimer, a jelenleg elérhető legmagasabb 

minőségű nyomtatókkal dolgozik. A kép minősége, persze a papírtól is függ. 
Többféle magas minőségű matt, selyemfényű vagy fényes papírra is kérhet-
jük a nyomtatást. Az Imprimernél legmodernebb MAC számítógépen kalib-
rált monitoron keresztül pontosan olyannak láthatjuk a nyomtatandó képet, 
amilyen majd lesz. Művészi nyomtatással múzeumi minőségű képeket kap-
hatunk. A Giclée nyomtatás során tintasugaras technológiával nyomtatnak 
magas minőségű savmentes archív papírra. Ezek a fotók akár 100-150 évig 
is fakulásmentesek maradnak. A művészi fotó hatását növeli, ha például me-
rített akvarell papírra nyomtatják. Ez a textúrája által festményes hatást kelt, 
ami nagyon jól állhat egy nyaraláson megörökített naplementének, amelyet 
karácsonyra aztán a párunknak adhatunk bekeretezve vagy kasírozva.

Az Imprimer a keretezést és kasírozást is megoldja. A kasírozás egy olcsóbb 
és gyorsabb eljárás, mint, a keretezés, és minimalista stílusával egyre népsze-
rűbb is. A kasírozás során hablemezre vagy falemezre ragasztják a képet, 
amit egy akasztóval tudunk a falra tenni. Az Imprimernél elérhető a nagy 
formátumú nyomtatás is, ami nagyon jó segítség egy tinédzser ajándékához, 
hiszen kedvenc zenekarról vagy filmről is nyomtathatunk neki plakátot.

A fényképes ajándék mindig egyedi, a művészi nyomtatás segítségével, pe-
dig csak még különlegesebb és színvonalasabb lesz a meglepetés.

Vágsélei Csilla

SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉK 
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A JÁTÉK BENNÜNK VAN
- gondolatok a játékról és a Nia játékboltról

Nagyon sok igazán szép játék létezik. 
Kezünkbe véve, szemlélgetve a varázs-
latos tárgyakat morfondírozunk azon, 
örülne, játszana-e vele tartósan  
gyermekünk. Különösen igaz ez az  
ünnepekre készülve. Hiszen a legtöbb 
szülőben ott a kérdés, milyen játék  
lehet a mostani ünnepen az „igazi”.  
Karácsonyi meglepetés választás előtt 
beszélgettünk Veres Szilviával a játékról, 
játékos tanulásról és a végtelen  
játékkínálatú Nia játékboltról.

•  Már több, mint 7 éve, hogy az újszülöttektől az egész családon át, a já-
tékos felnőttekig vár mindenkit a Nia, aki újabb érdekes játékok után 
kutat, vásárolni szándékozik. Honnan jött az ötlet, miért pont a játék-
bolt?

Kislányom vártnál korábbi világrajövetele hozta számomra a fejlesztő já-
tékok utáni alapos körüljárást, különös érdeklődést. Ekkor döbbentem rá, 
hogy nem is olyan egyszerű megvásárolnom az igazi fejlődést segítő esz-
közöket. Itt helyben, Cegléden egyáltalán nem jártam sikerrel, aztán ez a 
sikertelenség hozta magával az ötletet. Akkoriban egy játszóházat üze-
meltettem, ahol a saját gyermekem mellett, másik sok száz gyermekkel 
próbálgathattuk a játékokat. Néztem őket, tanultam tőlük. Egyébként mai 
napig saját gyermekem a legnagyobb „tanácsadóm” és az általunk kínált 
játékok nagy tesztelője.

•  Milyen az üzletben megtalálható játékok összetétele? A fejlesztő vagy 
mai divatos szóval „okosjáték” a fő profil?

A mai magyar piacon megtalálható játékok 95%-át be tudjuk szerezni. A 
TV reklámos játékoktól az igazán „okosítókig”, a szerepjátékoktól a csa-
ládi társasokig, a baba csörgőktől a 18 karikás felnőtt játékokig kínálunk 
mindent. A betérő érdeklődők igényeit a lehető legtöbb esetben igyek-
szünk felmérni. Legfontosabb az a személy, akié majd a kiválasztott játék 
lesz. Igyekszünk nemén és életkorán kívül érdeklődési köréről, játékok-
hoz való viszonyáról is minél többet megismerni. Szakmai tanáccsal a vá-
sárlót segíteni.

•  Ha már szakmai tanácsról beszélgetünk, mondánál így az ünnepek előtt 
néhány gondolatot olvasóinknak, mire is figyeljenek, ha játékot ajándékoz-
nak? Nehéz, főleg, ha több gyermek van egy családban és sok a játék is.

Véleményem szerint nincs olyan, hogy sok játék. A gyermekek a játé-
kon keresztül fejlődnek, tanulnak. Minden gyermeknek - és felnőttnek 
is - szüksége van a játékra. Ha egy gyermek fejlődése korának megfelelő-
en alakul, nincsenek elmaradott részterületek, ismerjük a játékvilágát (fon-
tos lenne, hogy minden szülő ismerje gyermeke játékokhoz való viszo-
nyát, játszási szokását, általa fontosnak tartott játékjellemzőket), akkor jó, 
ha egy nagyobb játékot kap. Nagyobb értékűek esetében akár családtag-
okkal összefogva. Ha vannak elmaradott részterületek, akkor több kisebb, 
egy-egy területet fejlesztő és más, esetleg kívánságként felmerült ajándék 
kerülhet a fa alá. Ha egy családban van múltja a közös társasozásnak, ak-
kor lehet örömet szerezni ilyen irányú játékkal is, de ez tényleg csak ak-
kor lesz öröm, ha ez a szokás már megvan, közös programmá alakult. Az 
üzletben sok a kibontott, tartalmilag is megtekinthető játék.

•  Mit tegyünk, ha mégsem keltette fel az érdeklődést a megajándékozott-
ban az általunk kiválasztott játék? Vagy más is pont ugyanarra gondolt?

Ilyen esetben mi a Niában a normál hétköznapokon három napon belül, 
blokkal, sértetlen csomagolásban kicseréljük a nálunk vásárolt játékokat. 
Karácsonyi ajándékok esetében ez a 3 nap hosszabb, a két ünnep között 
bármelyik nyitva tartási napon megtehetik ezt a vásárlók.

Virág Henrietta
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AZ „ANYABARÁT”
Egy babát váró pár már a váran-
dósság elején nagyon sok kérdésre 

választ kaphat a szülőszobával 
és a gyermekággyal kapcsola-
tos kérdéseire, sokkal magabiz-
tosabban, kevesebb félelemmel 
várhatja a pillanatot, ha el-
látogat az általa kiválasztott 
kórház szüléselőkészítő fog-
lalkozásaira. Megadatik ez a 
lehetőség a gyermeküket Ceglé-
den világra hozó kismamáknak 

és kísérőiknek is. A felkészítő 
alkalmakról és a kórház adta le-

hetőségekről beszélgettünk Király 
Kata kórházi védőnővel és Zelleiné 
Csillag Mária szülésznővel.

A szülőszoba látogatással egybekötött felkészítő 
alkalmával arra törekednek az előadók, hogy ne 
általánosságban beszéljenek a vizsgálatokról, a 
szülésről, a szoptatásról és a gyermekágyról, ha-
nem konkrétan arról, hogy a Toldy Ferenc Kór-
házban mi miként és hogyan működik. Minden 
hónap utolsó csütörtökén, négy egymásra épülő, 
egymást kiegészítő témával várják a kismamá-
kat és kísérőiket. A várandósság alatti vizsgála-
tokról mindig szülész-nőgyógyász szakorvostól, 
a szülés megindulásának jeleiről és lefolyásáról 
szülésznőtől, az újszülöttről csecsemős nővértől, 
gyermekorvostól, a szoptatásról, gyermekágyas 
időszakról pedig védőnőtől kapnak sok-sok in-
formációt az érdeklődők. 

A szülésznő szemszögéből legtöbb esetben 
Zelleiné Csillag Mária áll a leendő szülők se-
gítségére. Aki gyermekei születése után - már 8 
éve - Kecskemétről a ceglédi kórház szülészeté-
re került.

•  Miként segítik ezek az alkalmak majd a szü-
lés eseményét?

•  Természetesen nagyon fontos a szülés szaka-
szairól beszélni, de én sokkal jobban szeret-
ném, hogy a kismama azt tudja meg, hogy mi 
fog vele történni, amikor majd a szülés napján 
hozzánk megérkezik. Lássa meg milyen a szü-
lőszoba, mik várnak itt rá. A szakmai proto-
koll betartása mellett milyen lehetőségeket kí-
nálunk, milyen alternatívák közül választhat.

•  Minden negyedik hónapban kerül sorra ki-
emelt témaként a szülés eseménye. Ismétlőd-
nek az elhangzottak, elegendő egy alkalommal 
eljönni, vagy érdemes többször is?

•  Egy kismama gondolatait idézném, aki többször 
is eljött: „Azért volt jó, mert mindig más csa-
pat volt, mindenki más szemszögből kérdezett, 
olyanok is elhangzottak, amik nekem eszem-
be sem jutottak volna.” Illetve azt tapasztalom, 
hogy más foglalkoztatja a kismamát a terhesség 
közepén és más a szülés előtti időszakban.

•  A felkészítő alkalmak 15 órakor kezdődnek. 
Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen alkalom?

•  Ez mindig a résztvevők és azok kérdéseinek 
számától függ. Az előadások a kórház tanács-
termében vannak. Majd követi ugyanitt egy in-
teraktív kérdés-felelek rész. Ha sok a kisma-
ma és sok a kérdés, több órán át ott vagyunk. 
Majd következik a szülőszoba látogatás. Még 
utána is le szoktunk ülni a váróban, ha köz-
ben fogalmazódott meg valakiben kérdés, még 
azt is felteheti. Törekszünk arra, hogy senki ne 
menjen haza válasz nélkül.

•  Leendő apukák, esetleg nővérek, anyák vagy 
barátnők jöhetnek a kismamával? Ebben nincs 
a kórház részéről kikötés?

•  Lehetőség van a felkészítőn is és a szülésen is 
egy kísérő jelenlétére. Érdemes azzal együtt 
jönni, aki bent lesz majd az anyukával a szülő-
szobán. A párnak kell eldönteni, hogy együtt 
szeretnének szülni, vagy valaki más kísérje 
be majd a kismamát. Én mindig azt mondom, 

hogy e döntést ketten hozzák meg, nem sza-
bad, hogy más beleszólhasson ebbe. 

• Mit kell tudni az apás szülés lehetőségéről?
•  Kórházunkban a természetes szülésnél lehet 

jelen az apa (vagy más kísérő), ha császármet-
szésre kerülne valami ok folytán sor, a mű-
tőben nem tartózkodhat hozzátartozó. Sem-
mi különös nem kell ahhoz, hogy a szülőszo-
bára bejöjjenek. Egy ruhát kell megvenni, amit 
a terhes-tanácsadáson vagy itt, érkezéskor a 
szülőszobán is megtehetnek. Influenza idő-
szakban van szükség óvintézkedésre, legalább 
két héttel a szülés előtt védőoltást kell kapnia 
az apának, melyet a beadó orvossal igazolnia 
kell. Erre mindig felhívjuk előre a figyelmet.

•  Néhány gondolatot kaphatnak olvasóink a 
szülőszobáról, a vajúdási lehetőségekről?

•  Három szülőágyas a szülőszobánk, de termé-
szetesen szükség esetén mindent megoldunk. 
Az alternatív lehetőségekre azt szoktam mon-
dani, hogy mindenkinek az az alternatívája, 
amit ő szeretne. A lehetőség adott, hogy kipró-
bálják a labdán ülést, a bordásfalon lógást, de 
van akinek a fekve pihenés vagy a sétálás ami 
beválik. Tusolhat is közben egyet, ha szeret-
ne. Persze megvan az előírás, hogy milyen idő-
közönként kell ellenőrizni CTG-vel a babát, sőt 
olyan is van sajnos, amikor valami oknál fogva 
folyamatos a monitorizálás. A folyamatos CTG 
vagy infúzió esetén sem muszáj feküdni, még 
akkor is ott a labda lehetősége. Nem tudhatjuk 
előre, hogy kinek mi jön be. Nem vagyunk egy-

10.     Családinfó Magazin | 2016. december



AZ „ANYABARÁT” SZÜLÉSZET
Felkészülten szülni a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban - interjú

formák, nincs két egyforma terhesség, nincs két 
egyforma szülés, nem számítható ki, hogy azok 
a fájások mit fognak a szülő nőből előhozni.

A programokról a Toldy Ferenc Kórház védőnő-
jénél, Király Katánál lehet a +3670 361 6250 vagy 
az 53 310 011/238-as melléken érdeklődni. Kata a 
szoptatás és gyermekágyas időszakról szóló alkal-
mak előadója. Öt gyermek édesanyjaként a szop-
tatás és a rooming-in elhelyezés (baba és mama 
egy szobában a szülés után) pártolója, de elfogad-
ja azt is, ha az édesanyának más elképzelései van-
nak. A kórház szülészet-nőgyógyászati osztályá-
nak vezető főorvosával, dr. Endrődi Tamással azt 
szokták mondani, hogy a ceglédi szülészet „anya-
barát”. Az ide érkező anyák kiváltságos helyzet-
ben vannak a rooming-in elhelyezéssel kapcso-
latban, ami tetszőleges időtartamú lehet. Az üte-
mezett szoptatási időpontokon kívül, lehet csak 
néhány órát, lehet fél napot, de lehet 24 órát is 
együtt a mamával a baba.

•  Mit kell tudni a szülés felkészítő alkalmakról?
•  Arra próbálunk törekedni, hogy az információ 

a mi kórházunkra legyen érvényes. A szopta-
tással kapcsolatban sem az általános előnyök-
ről beszélünk, hanem hogy a gyerekágy ná-
lunk hogyan működik, milyen lehetőség adott 
a szoptatás elősegítésére.

•  Mikor érdemes eljönni elsőnek a felkészítő 
foglalkozásra?

•  A 12. heti vizsgálatok után már érdemes. Az 
előadások egyik fő témája a várandósság alat-
ti vizsgálatok, amikről nem az utolsó hetekben 
célszerű hallani. Akár a 18. heti ultrahang, vagy 
a vércukorprofilok is nagyon érdekes, sok kér-
dést felvető témák. Szülész-nőgyógyász szak-
orvos tartja ezt az előadást, és válaszol is a kér-
désekre. Ezt nagyon szerencsésnek tartom, hi-
szen orvosi kérdésekre sem a szülésznő sem a 
védőnő nem válaszolhat, nem kompetenciája.

•  A második, a szülés a szülésznő szemszögéből 
szóló modulról Máriával már beszélgettünk, 
ezt követi kifejezetten az újszülöttel foglalkozó 
alkalom. Itt ki áll a kismamák rendelkezésére?

•  Az újszülött fogadásáról, ellátásáról és vizsgá-
latairól általában az újszülött osztály részlegve-
zetője Bényey Krisztina szokott beszélni.

•  Ha időrendben nézzük a témákat, az utolsó 
a szoptatás és gyermekágyas időszaké. Mivel 
foglalkozik ez az alkalom?

•  Kórházunkban általában három éjszakát tar-
tózkodnak a kismamák és babák. Ritkán orvo-
si javaslatra ez hosszabb lehet. Ezen időszak 
alatt nem kötelezően biztosított a rooming-in. 
Hiszem azt, hogy a szoptatás sikeres beindu-
lásához három dologra van szükség: az anyá-
ra, a babára és a megfelelő szakmai segítségre. 
A felkészítő alkalmakkor mindig elmondom, 
hogy megfelelő segítség csak rooming-inben 
lehetséges. Akkor tud jól együtt működni a 
dolog, ha az anyuka is igényli azt, hogy a baba 
vele legyen, tud reagálni a jelzéseire. Mi ehhez 
a helyes mellre helyezési technikákat tudjuk 
megadni. Még aki császármetszéssel hozta vi-
lágra gyermekét, annak is a folyamatos együtt-
létet ajánlom a babával.

•  „Pihenj, mert ott lesz lehetőséged sokáig utol-
jára!.” - „Jó tanácsként” hallhatják ismerősök-
től még áldott állapotban az anyukák. Az ezt 
megszívlelendők pedig mérgesen tekintgetnek 
a mellettük síró babával próbálkozó társaikra.

•  Erre én nagyon önző választ szoktam adni: Az 
a gyermek nem azért született meg, hogy az 
anyja szobatársára tekintettel legyen, neki rá 
van szüksége. Kilenc hónapig magunkban hor-
dozzuk, a szülés után is ránk van szüksége. 
Aki hallja a másik szobából sírni a babáját, úgy-
sem tud nyugodtan pihenni. Tapasztalat, hogy 
ha egy szobából valaki kéri, hogy vele legyen a 
baba, akkor az a szobatársakra is bátorítóan hat. 

•  A szoptatás mellett, a kórházban töltött gye-

rekágyas időszakhoz milyen segítséget jelent 
még a felkészítő?

•  Fontos, hogy nem csak a mellrehelyezésben se-
gítünk, ha a baba az anyával együtt van / ha 
nincs, elmondjuk a korai éhségjeleket, a pelen-
kázást, öltöztetést esetleges folyadékpótlást. A 
fő profil a szoptatás, abban próbálunk a legtöb-
bet nyújtani. Szoktunk még a szüléssel járó ér-
zelmi hullámvasútról is beszélni, a tejbelövellés 
tüneteiről, illetve bemutatjuk az osztály rendjé-
ben a látogatással kapcsolatos dolgokat. A gyer-
mekágyas osztály zárt, nem jöhetnek be vendé-
gek. Az anyák bármikor kimehetnek az előtérbe 
a látogatókhoz, a babákat viszont naponta csak 
egy alkalommal, 14 és 17 óra között, üvegajtón 
keresztül mutatjuk meg. Fontos tudni, hogy a lá-
togatókkal történő találkozás idejére a rooming-
inben lévő újszülötteket is oda kell adni a nővér-
kéknek, hogy addig felügyelet alatt, biztonság-
ban lehessenek a csecsemőszobában. 

•  A bent töltött három nap alatt, kórházi ruhá-
ban vannak a babák. Bármilyen kelléket kell-e 
vinni a piciknek?

•  Ha az anyával van az újszülött, kell hogy le-
gyen nála pelenka, popsitörlő. Néhány 
textilpelus is hasznos lehet. Érdemes behozni 
egy szép ruhát is, mert van lehetőség fotóssal 
fényképeztetni a babát. Arra a rövid időre át is 
lehet saját ruhába öltöztetni. 

A szülésfelkészítő foglalkozásokon, függetle-
nül attól, hogy hozott-e már világra gyermeket 
a ceglédi kórházban a kismama, vagy sem, ér-
demes ott lenni. A négy különböző alkalomra 
legalább egyszer-egyszer ellátogatni, és a segí-
tő szakmai előadásokon túl, a társak kérdéseit és 
a rájuk kapott válaszokat is meghallgatni. Aki él 
a kórház ezen lehetőségével, magabiztosabban, 
nyugodtabban, mondhatni ismerősként érkezhet 
majd meg a várva várt napon a szülőszobára.

Virág Henrietta
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Konzerváló és sebészeti kezeléseinkhez választhatja a mikroszkópos diag-
nosztikát. A szabad szemmel nem vagy nehezen látható gyökércsatornák 
is feltárhatóak, gyógyíthatóak a segítségével. Mindezeket a legmodernebb 
gépi tágítókkal, apexlocatorokkal, termikus gyökértömő anyagokkal vé-
gezzük. Sokkal precízebben és pontosabban tudjuk nagyításban elvégez-
ni a beavatkozásokat, ezáltal hosszabb élettartalmú és tartósabb kezelése-
ket tudunk megvalósítani. A mikrosebészet a minimal-invazív technikákat 
teszi lehetővé, gyorsabb gyógyulással, fájdalommentesebben.  Magyaror-
szágon még ritka az ilyen eljárás, de fogászatunkon már elérhető.

Implantátumbeültetés: Fogpótlás céljából az állcsontba „műgyökér” kerül 
beültetésre, mely színtiszta, ötvözetlen titánból készül. A bioanyagokat 
az emberi szervezet teljes mértékben befogadja. Rendelőnkben elérhető 
ez az eljárás is. Az implantátumok beültetése szolgálhatja a fogsor vagy a 
fogpótlás rögzítését. Több cég termékeit is használjuk, az összes megold-
ható klinikai esetnek van megoldása nálunk. 

Nehezen eltávolítható fogak, fogmaradványok, cysta műtétek, állcsontpót-
lások, szájüregi lágy rész preprotetikai beavatkozásokat nagy tapasztalat-
tal kezelünk.

Esztétikai fogászattal a front területen állítjuk helyre a fogakat, hogy a 
mosolya zavartalan legyen. 

Foglalkozunk gyermek és felnőtt fogszabályozással is. A kezelés célja az 
állcsontok és a fogazat funkcionális , esztétikai helyreállítása. A mai mo-
dern fogszabályozás kíméletes és kényelmes, mely kortól független. A 
gyermeket már érdemes 6-8 éves korban fogszabályozás vizsgálatra el-
vinni. Esztétikai okok mellett egészségügyi okai is lehetnek, például nem 
megfelelően érintkezik a felső és az alsó fogsor. A kezelések hatékonysá-
gát növeli a logopédiai segéd terápiák, szakember segítségével helyben el-
érhetőek.

A komplexebb esetekben a csapatunk összedolgozik a fog-
szabályozó szakorvos, a fogorvossal, a szájsebésszel, 
implantologussal és a logopédussal. A gépi, fájdalommen-
tes érzéstelenítés is elérhető nálunk.

Rendelőnkben kiváló szakorvosok, fogorvosok, logopé-
dus, röntgen asszisztens, dentalhigienikusok dolgoznak, 
munkájuk végzésére kimagasló orvostechnikai eszközök 
állnak rendelkezésre. 

Dentalhigiéniai szolgáltatással, digitális fogászati röntgendiagnosztikával, 
logopédiai szolgáltatással is várjuk nem csak a saját pácienseinket.

Bejelentkezés: dombidentalcegled@gmail.com  
vagy a +36 30 913 8226

Keressen minket a www.dombi-dental.hu  
weboldalon vagy a facebookon!

DOMBI-DENTAL  
AZ INNOVATÍV FOGÁSZAT 

A Smylist módszerrel egy számítógépes 
szoftver segítségével a páciens adottsá-
gait és igényeit figyelembe véve tervez-
zük meg digitálisan a leginkább hoz-
zá illő harmonikus mosolyt, még a 
kezelés megkezdése előtt. Profesz-
szionális nagy felbontású fényké-
pezővel rögzítjük az arcformát és 
a fog formáit, az egyedi állcsont 
állásokat is rögzítjük. Ezek 
alapján egyedi fogpótlásokat 
3D-ben megtervezzük, Cad-cam 
eljárással elkészítjük, mint fém, 
mint fémmentes változatban is.   

Jelmondatunk,  

időtálló megbízhatóság, az  

innovatív fogászat

jegyében.
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Az intim területek korrekciója az egészség mellett az életminőség javulása miatt is fontos. A Ma-
gyarországon még csak kevés helyen elérhető Fotona által fejlesztett Er:Yag lézer-technikát Kecs-
keméten már alkalmazzák. Az Intimlézer technológia forradalmasította a hüvelyszárazság, bizo-
nyos vizelettartási zavarok- és süllyedéses panaszok gyógyítását. Az eddig csak műtéti úton kezelt 
problémákat, már diszkrét környezetben, elegáns magánrendelőben 2-3 alkalommal, alkalmanként 
20 perc alatt, fájdalom és mellékhatás mentesen lehet megoldani. Nem kell végigmenni egy műtéti, 
kórházi tortúrán, amelynek még szövődményei is lehetnek. 

Több szülés után, idősebb korban, esetleg kötőszöveti gyengeség miatt felléphetnek vizelettartási prob-
lémák.  Az a tapasztalat, hogy a nők ezt nem merik bevallani még a nőgyógyászuknak sem, pedig a 
hétköznapjaikat megkeseríti. Az inkontinenciának két típusát különböztetjük meg. A stresszre, vagyis 
köhögésre, tüsszentésre, futásra, ugrálásra meginduló, elcsöppenő vizelet, az ami nagy valószínűséggel 
gyógyítható ezzel a technológiával. A késztetéses inkontinenciára nem alkalmazható a lézer. A lézer a 
hüvelyfalat stimulálja, amely által kollagén újraképződés lép fel és megfiatalodik a szövet. Az ambuláns 
eljárás során nem érezhető fájdalom, nincsen továbbá vágás, vérzés, injekció vagy mellékhatás.
 
A hüvely tágulása is gyakori panasz a többször szült nők körében. Ez ugyancsak okozhat inkontinenciát, 
de nehezítheti az együttlétek élvezetét is, ami frusztrációhoz és elégedetlenséghez is vezethet. Az Intim 
lézerrel a hüvely szűkíthető, feszesíthető a kollagénrostok képződésének köszönhetően.

A hüvelyszárazságra is megoldást jelent a technológia. Jó hír ez azoknak, akik nem szeretnének 
vagy valamilyen betegség miatt nem szedhetnek hormonkészítményt. Eddig csak hormon tartalmú 
gyógyszerekkel tudták orvosolni ezt a problémát. Bizonyos süllyedéses panaszokkal küszködőkön 
is segíthet ez az eljárás, hiszen a kollagén újraképződés hatására a hüvelyfal megerősödik, ami által 
megemelkedik a hólyagalap és javul a méh helyzete. 

A hatás minden korrekció esetében azonnali, de fél év alatt még további javulás várható. A kezelé-
sek között 4 hét telik el, ami idő alatt mehet tovább az élet, a páciens nem esik ki a munkából. Ha 
valaki azért nem tud eljárni futni vagy táncolni, mert ilyen problémákkal küzd, vagy a házas élete 
a szülés okozta intim változások miatt már nem a régi, akkor érdemes lehet megfontolni az intim 
korrekciót, akár kamatmentes részletfizetésre is. A felhőtlen közös családi élmények és a házastár-
si együttlétek megérdemlik azt, hogy felismerjük a hátráltató problémákat, merjünk azokról beszél-
ni és tegyünk ellenük.

Vágsélei Csilla

CSAK FELSZABADULTAN
Azt mondják van amiről nem illik beszélni pedig pont, hogy szükség lenne rá. Hiszen 
a gond nincsen azzal megoldva, ha hallgatunk róla. Ilyen gyakran titkolt és nehezen 
bevallott probléma például a szülés után fellépő vizelettartási zavar, a tágabb hüvely vagy a  
hüvelyszárazság. Ezek mind nagyban meghatározzák a nők közérzetét, önbecsülését.

-Az intim területek korrekciója
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Azért választottam az Alapvető érzelmi szükségletek témáját, mert 
mind a gyermekek, mind a felnőttek életében nagyon fontosak. Leg-
több problémánk, boldogtalanságunk hátterében az elhanyagolt, elfoj-
tott, ki nem elégített érzelmi szükségletek állnak. Gyerekeknél a ki-
elégítetlen érzelmi szükségletek viselkedés problémákban, felnőttek-
nél hangulatzavarokban, pszichés problémákban jelentkeznek. Min-
denkinek fontos tehát tudni az alapvető érzelmi szükségletek létezé-
séről és fontosságáról, akár szülőként, akár 
olyan felnőttként, aki saját ma-
gát vagy a kapcsolatait szeret-
né megérteni, javítani. 

Az alapvető érzelmi szükségle-
tek azért alapvetőek, mert uni-
verzálisak, velünk születettek, 
eredetileg mindannyiunknak 
egyformán vannak, természete-
sek. Minden kisgyerek ereden-
dően ugyanezekkel az érzelmi 
szükségletekkel, igényekkel jön 
a világra, és fejlődését nagyban 
meghatározza, hogy ezekkel az 
érzelmi igényekkel, szükség-
letekkel mi történik. A velünk 
született temperamentum befo-
lyásolja, hogy szükségleteinket milyen erővel, hogyan igyekszünk ér-
vényre juttatni, vagy mennyire könnyen adjuk fel reményeinket és ez 
milyen érzelmi következményekkel jár.

Az Alapvető érzelmi szükségletek 5 fő csoportba sorolhatók: 
1. Biztonságos kötődés – ide tartozik a biztonság, stabilitás, kiszámít-
hatóság, odafigyelés, gondoskodás, az elfogadva, szeretve lenni érzése, 
melegség, bizalom.

2. Autonómia, kompetencia és az identitás érzés – vagyis az önálló 
kezdeményezés, függetlenség, a hatékonyság, hozzáértés, az önérték, 
önazonosság, hovatartozás érzése.
3. A valós érzések és szükségletek kifejezésének szabadsága – nagyon 
fontos, hogy egy gyermeknek szabad legyen kifejezésre juttatni amit 
éppen érez és amire szüksége lenne, és erre a felnőttek odafigyeléssel, 
elfogadóan reagáljanak, az érzéseket érvényesítsék (ha a viselkedést 

nem is, és megfelelő megértéssel, 
magyarázattal szolgáljanak, hogy a 
gyermek megtanulja a saját érzel-
meit felismerni és kezelni).
4. Spontaneitás és játék – ami-
re még felnőtteknek is szükségük 
van egy fárasztó nap után, hogy 
azt csináljanak ami csak eszükbe 
jut, hogy barátkozzanak, kikapcso-
lódjanak és követhessék impulzu-
saikat, amit épp a legszívesebben 
tennének.
5. Reális korlátok és önkontroll – a 
gyermek akkor tanul megfelelő 
önszabályozást, ha a szülők meg-
felelő szabályokat állítanak, ami-
ben következetesek, igazságosak 

és amely szabályok ésszerűek, nem is túl szigorú-
ak és nem is túl lazák, így elfogadhatóak a gyermek számára és köny-
nyen belsővé tehetők.

Az alapvető érzelmi szükségletek sérülése a sémák és különféle meg-
küzdési módok kialakulásához vezetnek. Minél több alapvető szükség-
let maradt elhanyagolt, annál több probléma alakulhat ki. A Sématerá-
pia során a nem célravezető, nem megfelelő megküzdési stratégiákat 
helyettesítjük egészséges, felnőtt viselkedésmintázatokkal, amelyek ké-
pessé teszik a személyt, hogy saját érzelmi szükségleteit kielégítse, és 
amelyek a legmegfelelőbbek az érzelmi szükségletek kielégítéséhez. A 
szükségletek, érzelmi igények megfelelően teljesülnek, anélkül, hogy 
bárki más károsulna vagy szenvedne. Cél egy ideális, érett, egészsé-
ges felnőtt gondolkodás és működésmód megerősítése a terápia során, 
ami olykor egy újbóli felnövesztést, újragondoskodást jelent.

Nagyon sok ember nincs is tudatában, hogy az érzelmi szükségletek 
léteznek, mások nem tudják, hogy ezek a szükségletek természetesek 
és mindenkinek vannak. Sokan nem tudnak hozzáférni a saját érzelmi 
szükségleteikhez, vagy nem tudják kifejezni érzelmi igényeiket illetve 
nem megfelelően közlik, és kevesen képesek arra, hogy elérjék, hogy 
minden érzelmi szükségletük rendben legyen, ami az érzelmi hangula-
ti jólét záloga.

Bálint Andrea pszichológus

Bálint Andrea az Egyesült Királyságban is tanulmányozta a lélek dolgait, rendkívül fontosnak tartja 
a pszichés egészséget. Mostani cikkében az alapvető szükségletekről ír, melyek egyaránt érintik a gye-
rekeket és felnőtteket.

ALAPVETŐ ÉRZELMI SZÜKSÉGLETEK 
– A SÉMATERÁPIA TÜKRÉBEN
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Szinte mindenki átesik ezen a „betegségen” ka-
maszkorában. Van, aki 1-2 év alatt esik át, van, 
aki évekig kínlódik vele. Van, aki néhány mitesz-
szerrel megússza. Van, akinél hegek maradnak 
utána, amelyek egy életre megkeserítik viselőjé-
nek életét. A mai, eredményes kezelések mellett 
ennek csak nagyon ritkán szabadna előfordulnia.

Hogyan jönnek létre a pattanások?
Ha az arcon lévő faggyúmirigyekből a faggyú nem tud jól kiürülni, ak-
kor alakul ki az úgynevezett mitesszer, vagy „comedo”. A comedo lehet 
fekete vagy fehér is, attól függően, hogy nyitott-e a bőr felszíne felé. A 
comedo kialakulása csak az első lépcső, melyet továbbiak követhetnek. A 
pangó, faggyús váladékban baktériumok szaporodhatnak el. A baktériu-
mok egyébként is ott vannak a bőrünkön, tehát nem fertőzésről van szó, 
csak arról, hogy kedvező feltételek nyílnak a szaporodásukra. Ezek az 
élősködők (Propionibaktériumok) ugyanis a levegőtöl elzárt helyeket sze-
retik, mert nincs olyan enzimrendszerük, amely megvédené őket az oxi-
gén káros hatásától. A baktériumok azután gyulladást váltanak ki, és így 
alakulnak ki a gyulladásos jelenségek. Ezek már sokkal feltűnőbbek le-
hetnek, mint a mitesszerek. Még rosszabb, ha ezek a néhány milliméte-
res gennyes csomócskák kiszakadnak, és nagyobb csomókat alkothatnak, 
amelyek már biztosan hegekkel gyógyulnak. Szerencsére ez ritkább.

Melyik a leghatékonyabb kezelés?
A szakemberek csodálkozva hallgatják, amikor laikusok egymásnak ad-
nak tanácsokat a pattanás kezelésével kapcsolatban. ”Nekem be-
vált, próbáld ki te is” . A gond ezzel 
kapcsolat-

ban az, hogy a bőr állapotának megfelelő kezelés a leghatékonyabb. Pél-
dául: ha a mitesszerekből van a legtöbb (vagyis gyulladás nincs), akkor a 
hámlasztó szerek hatásosak. Ezek sokkal kevésbé működnek, ha már a 
gyulladásos jelenségből van több. Az is probléma lehet, ha a bőr nagyon 
zsíros vagy éppen fordítva, száraz: akkor a kezelésnek ehhez kell alkal-
mazkodnia. A megfelelő készítmény és kezelési eljárás kiválasztása nem 
mindig egyszerű feladat. A pattanás kialakulásához több tényező ve-
zet. De melyik ezek közül a legfontosabb? Ezt nem könnyű megmonda-
ni, de az utóbbi évek tudományos kutatásai erre is megadták a választ: el-
sősorban a faggyútermelés fokozódása határozza meg a tünetek súlyos-
ságát. Ennek megfelelően a leghatékonyabb kezelés az lenne, ha a fagy-
gyúmirigyeket tudnánk visszafejleszteni. Ez lehetséges is a retinoid tartal-
mú kapszulával, mely receptre kapható, csak bőrgyógyász szakorvos ke-
zébe való.

Lelki tényezők
A lelki tényezők szerepével nagyon óvatosnak kell lennünk, mert a ka-
maszkor amúgy is problémákkal terhelt időszak. Melyik kamasz az, aki-

nek ne lennének lelki problémái? Ezeket látva, köny-
nyen ráfoghatja valaki, hogy lám, a lelki problémák 
együtt járhatnak a pattanással. Két irányban is össze-
függés lehet a pattanás és a lelki élet között. Tekint-
sük elsőként azt az „irányt”, hogy a pattanások mi-
lyen lelki gondokat okoznak. Ezek súlyosabbak, mint 
gondolnánk. Az érzelmileg amúgy is labilis kamasz-
korban a bőrhibák jelentősége megnőhet, tönkre-
tehet kialakuló kapcsolatokat. Az ilyen kudarcok-
nak a hatása akár egész életre is szólhat. Ugyan-
csak nem ritka a kifejezett depresszió a fiataloknál. 
A másik „irány”: okozhat-e a lelki probléma patta-
nást? Bár vannak, akik úgy gondolják, hogy min-
den testi probléma hátterében lelki probléma áll, 
de ez egészen biztos túlzás. Az tény, hogy lel-
ki behatások ronthatják a pattanásos bőr állapo-
tát, de arra nincs semmilyen jel, hogy döntően 
a stressz okozhatna pattanást, vagy, hogy alap-
vetően befolyásolná a lefolyását. Erre utal az is, 
hogy különböző gyógyszerek, amelyek a de-
pressziót és a szorongást erőteljesen oldják, 
nem befolyásolják lényegesen a pattanásos 
bőr állapotát. Pszichoterápia sem hoz lénye-
ges változást.

Dr. Szabó András

A PATTANÁSOS 
BŐR

16.     Családinfó Magazin | 2016. december



Annak érdekében, hogy a hozzád legjobban illő 
szemüvegkeretet válaszd ki, három szempontot 
kell figyelembe venned:

• Az arcod méretéhez arányos keretet válassz. 
•  A szemüvegkeret formája különbözzön az arcod formájától. Például a 

kerek archoz jól illik a szögletes szemüvegkeret.
•  A szemüvegkeret színe hasonló legyen a színeinkhez (bőr-, haj-, szem-

szín). Például a kék szeműek bátran viselhetnek kék keretet.
Hét alap arcforma létezik: kerek, ovális, téglalap alakú, talpra állított három-
szög alakú, szív alakú, gyémánt- és négyzetarc. A továbbiakban részleteseb-
ben tárgyaljuk ezeket az arcformákat és a hozzájuk illő szemüvegkereteket. 
Az optikus segítségével kiválaszthatod a hozzád legjobban illő keretet.

Kerek: A kerek arc hajlított vonalak összessége, melyek hossza és szélessé-
ge arányos. A kerek arc vékonyabbnak és hosszúkásnak tűnhet, ha egy vé-
kony, szögletes keretet választasz.
Ovális: Az ovális arc az ideális arcforma, mivel méretei arányosak. Ha ilyen 
az arcod ajánlott dióalakú vagy egy olyan széles (vagy szélesebb) keretet 
választani, amilyen az arcod legszélesebb része.
Téglalap alakú: A téglalap alakú arc hosszabb, mint széles, az arcvonal pedig 
hosszú és egyenes, néha az orr hosszúkás. Az arc arányosabbnak tűnhet, ha 
kevésbé széles szemüvegkeretet választasz. Az arcformával ellentétes alakú 
keretek arányosabbá teszik az arcot, és az orr is rövidebbnek tűnik.
Talpra állított háromszög alakú: Ebben az esetben a homlok keskeny, az 
arc az orcák és az áll felé szélesedik. Az arc keskeny részét kihangsúlyoz-
hatod, ha színes, felső részén kidolgozott vagy macskaszem alakú keretet 
választasz.
Szív alakú: A szív alakú arc felső része nagyon széles, az alsó része vi-
szont kicsi. A felső rész keskenyebbnek tűnhet, ha olyan szemüvegkeretet 
választasz, melynek az alsó  része szélesebb. Ajánlatos világos színeket és 
könnyű anyagokat választani, de a keret nélküli szemüveg is ideális.
Gyémántarc: A gyémántarc keskeny a szem és az állkapocs vonalánál, az 
orca viszont magasan van és kiszélesedik. Ez a legritkább arcforma. Ki-
emelheted a szemeid, ha egyedi kereteket használsz, vagy pedig keret nél-
küli szemüveget, melynek formája ovális vagy macskaszem alakú.
Négyzetarc: A négyzet alakú arcra az erős állkapocs vonal és a széles hom-
lok jellemző, az arc széle és hossza nem sokban különbözik. Ez az arcfor-
ma hosszúkásabbnak tűnhet, ha vékony, azonban széles vagy egy keskeny, 
ovális szemüvegkeretet választasz.

Clemens Optika

SZEMÜVEGKERET 
- különböző arcformákhoz
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A KÉSZ Csoport elnyerte a családbarát munka-
hely címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt pályázaton. Az elbírálásnál figyelem-
be vették a meglévő és a tervezett családbarát in-
tézkedéseket is. Az egy éves címbirtoklás mellett 
700.000 Ft támogatásban is részesült a csoport, 
amit további családbarát fejlesztésekre fordíta-
nak. Polgár Tiborral, a KÉSZ Holding Zrt. alelnö-
kével beszélgettünk, aki a Four Points by Sheraton 
igazgatója is egyben.

A KÉSZ cégcsoport több szektorban is jelen van. Sokféle munkaerő, 
sokféle igény. Nehéz lehet mindegyik üzletágba belecsempészni a csa-
ládbarát szolgáltatást.
Igen, a csoport 4 üzleti területet foglal magában. Mérnöki-technológiai, 
Eszközmenedzsment, Üzletvitel és Életviteli szolgáltatások az irányok. 
Három szállodát is üzemeltetünk, ebből az egyik a kecskeméti Four 
Points by Sheraton. A vendéglátás és a termelési területek azok , ahol a 
legnagyobb kihívás a családbarát intézkedések megvalósítása.

Mik voltak az eddigi családbarát intézkedések?
Először is a nagyvállalati háttér már önmagában is ad egy biztonságot, 
hiszen minden hónapban adott a biztos fizetés határidőre és a KÉSZ 10 
év múlva is biztos munkahely lesz. Lehet rá hosszútávon építeni, tervez-
ni. A biztos háttér nagyon fontos egy családos munkavállalónak. Pró-
bálunk olyan szolgáltatásokat nyújtani a dolgozóknak, amivel barátsá-
gosabbá, élhetőbbé tehetjük a munkahelyüket. Mivel a munkahelyün-
kön töltjük a napunk nagyobb részét, olyan környezetre van szüksé-
günk, ahol jól érezzük magunkat. Évente szervezünk családi napokat, il-
letve minden évben vannak karácsonyi és Mikulás rendezvények, ame-
lyek gyermek- és családközpontúak. Nyáron vannak gyermekmegőrzési 
vagy napközis lehetőségek is a kisgyermekeseknek. Támogatjuk a rek-
reációt is fitnesz vagy uszoda bérlet formájában. A cég ajánl kedvezmé-
nyes üdülési lehetőségeket is.

Milyen családbarát fejlesztéseket terveznek?
A szállodaipar és vendéglátás nem kifejezetten családbarát iparág. A 
munka nem az irodai munkaidőhöz alkalmazkodik és folyamatos üzlet-
menet van heti 7 napban 24 órán keresztül. Így nehezebb a személyes 
ügyeket intézni, bevásárolni. Mivel a munkaidő egyre jobban kitolódik, 
ma az idő a legkevesebb és a legértékesebb is, ami az emberek rendel-
kezésére áll. Ezt szinkronba hozni és megtalálni az egyensúlyt nehéz, 
de próbálkozunk ebben is előre lépni a lehetőségekhez képest. Nem-
zetközi példák is mutatják az irányt, amiket pont az időspórolás szem-
pontjából találtak ki. Például jó ötlet erre a csomagboxok létrehozása. 
Ha valamit rendel a dolgozó, akkor ne a postára kelljen beszaladni érte, 
hanem jöjjön a rendelése egyenesen a munkahelyre. Vagy jó ötlet lehet 
a dolgozók alap élelmiszerigényét helybe hozni a bevásárlás helyett. 
Arra kell fókuszálni, amiből a legkevesebb van és manapság az idő az, 
amivel mindenki küzd. A cél, hogy a szabadidejét mindenki tartalma-
san tudja eltölteni, akár családdal, hobbijával, vagy egyéb számára ked-
ves dolgokkal.

A fiatal generációt, mint munkavállalót mivel tudják becsábítani a 
Sheratonba vagy más KÉSZ csoport üzletágba?
Tudatosan foglalkozni kell az új generációval. Meg kell értenünk őket és 
a motivációjukat, hiszen más, mint a miénk volt anno. A fiataloknak jó 
lehetőség lehet a KÉSZ vagy akár a Sheraton. Saját gyakornoki progra-
mot indítottunk, ahová közép- és felsőfokú végzettségű fiatalokat is vá-
runk. Egy éves komplex tréning programon mennek át, tanulnak a sa-
ját állományunkban. Egy év tanulás és tapasztalatszerzés után garan-
tált munkahelyet kínálunk számukra , ami mellé egy életpályamodell is 
jár. A képzés keretében külföldi és belföldi cross tréningeken is tapasz-
talatot szerezhetnek, hogy szélesebb látókört szerezzenek a szakterüle-
ten belül. Aki fejlődni akar és előre lépni, a megfelelő elkötelezettség és 
szakmai alázat mellett megtalálja a számítását nálunk.

Főként melyik területre keresnek embereket a teljes céget tekintve?
Erős szakember hiány van ma Magyarországon. Ennek egyik oka 
csak a külföldi elszívó hatás. A bérek ennek hatására elkezdtek ugyan 
növekedni, de messze vagyunk még a nyugati szomszédainktól. Szak-
munkásokra, jó szakemberekre van szükségünk leginkább a legtöbb 
területen. Mindezek mellett a fizikai állományba is folyamatos hiány 
jelentkezik.

KÉSZ HOLDING, A CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
- biztos háttér, folyamatos fejlődés és életpályamodell
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Mi a személyes tapasztalata a munka és a családi élet összehangolásáról?
Ez szerintem korunk egyik nagy kihívása ebben a rohanó világban. 2 
kisfiam van, 3 és 1,5 évesek. Igénylik a szülői gondoskodást, de én sem 
8 órás munkakörben dolgozom, de igyekszem minél több időt velük 

tölteni. Én azt vallom, hogy nem munkaidő 
van, hanem feladat.

Vágsélei Csilla

KÉSZ HOLDING, A CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
- biztos háttér, folyamatos fejlődés és életpályamodell
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A konténeres és földlabdás fenyők egyre népsze-
rűbbek a vásárlók körében, hiszen az ünnepek el-
múltával a kertbe kiültetve szép szoliterek, me-
lyek aztán egy életen keresztül emlékeztetnek 
bennünket egy-egy régmúlt, meghitt karácsonyra.

De milyet is válasszunk? Karácsonyfaként a luc, szerbluc, ezüstfenyő és 
a nordmann fenyő a legelterjedtebb. A Juniperus Parkerdészetben vala-
mennyit megtalálja:

LUCFENYŐ – az Alpokban, Kárpátokban, a hegyvidékeken erdőalkotó 
fenyőféle. Nagytermetű, szabad állásban talpig ágas marad. Tűlevelei sö-
tétzöldek. Erőteljesen gyantás, finom illatú. Ennek a fenyőnek a legkedve-
zőbb az ára.
SZERB LUCFENYŐ – alacsonyabb termetű, gyors növekedésű, kar-
csú, apró tűs fenyő. Helyigénye kisebb, nem növi ki a kicsi kerteket sem. 
Rendkívül ellenálló, jó tűrőképességű, az alföldi klímán is szépen fejlődik.  
Tűlevelei zöldek, fonákjukon ezüstösek.
EZÜSTFENYŐ VAGY SZÚRÓS LUC – zöldes-szürke, ezüstös színárnyala-
tú, erősen szúrós levelű. Napos helyet kedvelő, nagytermetű, tág tűrőké-
pességű. Magánkertekben gyakran ültetik. Ára valamivel magasabb, mint 
a luc- és szerb lucfenyőé.
NORDMANN FENYŐ – fényes tűlevelei haragoszöldek, a hajtás két olda-
lán fésűszerűen állnak. Legszebben mélyrétegű, semleges kémhatású talajo-
kon, öntözött körülmények között díszít. Magas árfekvésű, igényes fenyő.

A konténeres és földlabdás fenyők karácsonyfaként több odafigyelést igé-
nyelnek, hiszen nem éppen ideális körülmények közé kerülnek a lakásban:
• Csak megbízható helyről vásároljunk!
•  Fontos, hogy a növény megfelelő méretű gyökérzettel rendelkezzen. 

Nagyméretű növény kicsi edényben semmiképp sem biztató előjel a 
megmaradás és életképesség tekintetében.

•  Mielőtt bevinnénk a lakásba, fokozatosan szoktassuk hozzá a szobai, 
magasabb hőmérsékleti körülményekhez.

•  A fűtőtesttől a lehető legtávolabb helyezzük el. Földjét tartsuk nyirko-
san. Leveleit időnként permetezzük vízzel.

•  Az ünnepek elmúltával a kerti körülményekhez fokozatosan szoktassuk 
hozzá a növényt hűvös, világos, fagymentes helyen.

•  Az edényes fenyők konténerezése általában nyár végén, ősszel történik, 
ezért gyökérzetük nem szövi át az ünnepek elmúltáig a labdát, így célsze-
rű edényestől kihelyezni őket a kertbe, öntözni, majd nyár végén kiültetni.

•  A földlabdás fenyőket is szabadföldön nevelik. Ősz végén speciális géppel 
kiemelik, jutaszövetbe csomagolják, majd a csomagolást dróthálóval meg-
erősítik. Ezeket a növényeket az ünnepek elmúltával kiültethetjük. A gö-
dör legyen kétszer akkora, mint a földlabda. Ne ültessük mélyebbre, mint a 
szabadföldön volt. A jutaszövetet és a dróthálót nem kell eltávolítani, csak 
a törzsnél meglazítani, ezeken a fejlődő gyökerek áthatolnak, majd pedig a 
talajban lebomlanak. Ültetést követően ne feledkezzünk meg az öntözésről.

Egy kis odafigyelés, és fenyőfánk nem csak a karácsonyeste dísze, hanem 
kertünk látványos, kedves eleme lehet hosszú éveken keresztül.

KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészet

KARÁCSONYFA – KARÁCSONYRA!
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Az Agroker a bő két évtized alatt már teljesen 
beépült a köztudatba. De a nagy cég mellett 
nagy családról is kell gondoskodnia. Mesélne 
a családjáról és a pályafutásáról?
Már kisgyermekkorom óta az agrár, ker-
tész pálya vonzott. Az Agrokernél 23 éve 
kezdtem mint alkalmazott. A nagy fiam 
Ákos 20 éves, vagyis majdnem egyidős az 
agrokeres pályafutásommal. A két terü-
leten egyszerre kellett teljesítenem. Ákos 
fiam Gödöllőre a Szent István Egyetemre 
jár, míg a 12 éves Máté a Mátyás Király 
Általános Iskolába. Mostani házasságom-

ban van egy nevelt lányom Réka aki szintén a Má-
tyásban kéttannyelvű osztályban 4. osztályos, és egy 4,5 éves Zorka lányunk 
a feleségemmel. Mindig próbáltam úgy dolgozni, hogy egyszer tulajdonos-
ként működtethessem az Agroker Áruházat. Miután az Agrokerhez kerül-
tem közel egy év után rám bízták az áruház vezetését és közel 10 évvel ez-
előtt teljesült az álmom is. Azóta tulajdonosa is vagyok az Agroker Áruház 
Kft-nek. Nagyobb fiam is az agrár vonalon mozog, azt tanulja. Hogy ezt a 
pályát folytatja-e vagy sem az az ő döntése. Már most is többször besegít a 
munkába. De még fiatalok vagyunk a feleségemmel, sokáig szeretnénk vinni 
az üzletet közösen, ugyanis ő is itt dolgozik. Célunk, hogy az Agroker Áru-
ház Kecskeméten egy jól működő nagy családi vállalkozás legyen.

Mekkora családban nőtt fel? Mindig több gyermeket szeretett volna?
Átlagos, és egyben szeretettel teli családba születtem, egy öcsém 
van. Én magam is legalább két gyermeket szerettem volna, hiszen 
akinek van testvére és úgy nő fel az tudja, hogy ha már senki nincs 
is körülötte a testvérére mindig számithat.

Cégvezetőként és családfőként is mindig készenlétben kell lenni. Nem le-
het ezt egyszerű összehangolni.
Nem egyszerű, de nagyon imádom a családom. Feleségemmel nagyon sze-
retjük egymást, és mivel megvan köztünk a harmónia így a gyerkekkel 
való bánás is sokkal egyszerűbb. Próbálom úgy beosztani az időmet, hogy 
mindenre, a családra és a cégre is jusson. Jelen kell lenni a cégben is és a 
családban is, hogy működjön. Aktívan részt veszek a család mindennapja-
iban. Viszem a gyermekeket iskolába, óvodába, különtanárhoz, edzésre. A 
nem velünk élő gyermekeimet ugyanúgy, mint a velünk élőket. Nagy fiam 
az egyetemen van, ezért vele kevesebbet tudok találkozni, de a kisfiam, aki 
nem él velünk, ő is rendszeresen jön hétköznap, hétvégén is. Gyakran van 
együtt az egész család, aktív a kapcsolatunk. Munkában az elvem az, hogy 
a koncepciót én állítom fel. Mikor, mit hogyan értékesítünk, hogyan hir-
detünk, de a végrehajtás a kollégáké. Nagyon fontos, hogy olyan kollégá-
im legyenek, akikben megbízom. Sikerült is egy ilyen csapatot felépíteni. 
Megbízunk egymásban, csak így lehetünk eredményesek, hiszen egymás-
tól függünk. Az eredményesség, pedig közös érdekünk. A legtöbb kollégá-
val 20 éve dolgozok együtt, így már mi is egy nagy család vagyunk.

Hogyan tudott ilyen erős lenni az Agroker Áruház? Illetve ekkora család 
mellett hogyan tudta ezt elérni?
Az Agroker Áruház törekszik arra, hogy a vevőkkel személyes kapcso-
latot alakítson ki, ami nagy előny egy multival szemben. A siker köszön-
hető még a széles, mindenre kiterjedő kínálatnak is. De be kellett lát-
nunk, hiába a jó kínálat, ha nem jut el az emberekhez. Ezért már a kez-
detektől koncepció, hogy mindenhol jelen legyünk hirdetések terén is Pl: 
Plakát, nyomtatott sajtó, mint a Szuperinfó, internet vagy rádióreklám. 
Webáruházként már online is elérhetőek vagyunk. Ezeket mind én tartom 
kézben és ellenőrzöm is. A folyamatos jelenlét az egyik kulcsa a sikeres 
üzletnek. A cél az, hogy az embereknek rögtön a mi áruházunk jusson 
eszébe, ha a kerttel, munkavédelemmel kapcsolatos igényük támad. Eh-
hez viszont mindig jelen kell lenni. De ez a magánéletben is igaz. A csa-
lád is csak úgy működik, ha folyamatosan jelen vagyunk.

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő - szokták mondani. Önöknél is így van?
Igen, ez 100%-ban igaz. Szívesen viszem is a feleségemet a céges tárgya-
lásokra, rendezvényekre, szakmai előadásokra. Ketten többet látunk és kí-
váncsi vagyok a véleményére, nézőpontjára. Ő is aktívan részt vesz a cég-
ben. Neki nagyon jó a szervező és kommunkiációs készsége, igy bármi-
lyen céges feladatot rá bízhatok. A családban övé a vezető szerep, az üz-
letben pedig az enyém. De mind a kettőt közösen építjük.

Ezek szerint Önöknél működik, hogy együtt dolgoznak?
Abszolút, sokan próbáltak lebeszélni, de nálunk nagyon jól működik. Ter-
mészetesen ugyanazok az elvárások vonatkoznak a feleségemre is, mint más 
kollégára, nem kivételezek.

Családi nyaralásokra sikerül időt szakítani?
Nem egyszerű a logisztika ennyi emberrel, de törekszünk rá, hogy min-
den évben egyszer, kétszer egy-egy hétre mind a hatan elmenjünk egy kö-
zös nyaralásra. Azért van 7 sze-
mélyes autóm is, hogy a csa-
lád összes tagja beférjen egy-
szerre. De arra is odafigyelünk 
a feleségemmel, hogy kettes-
ben is nyaraljunk. Mivel a leg-
kisebb lányunk még csak 4,5 
éves, csak rövid időre mehe-
tünk. Nem is szívesen hagy-
juk itthon, lehetőleg visszük, 
de a kettesben töltött napok-
ra is szükség van. Ezek mel-
lett barátokkal is szívesen 
kapcsolódunk ki. Nyaralása-
ink mindig aktívak, szere-
tünk minél több élményt be-
gyűjteni ilyenkor. 

Vágsélei Csilla

FOLYAMATOS JELENLÉT A  
CSALÁDBAN ÉS AZ ÜZLETBEN IS
Interjú Budai Lászlóval, az Agroker Áruház ügyvezető Igazgatójával család 

és munka összehangolásáról
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•  Minden évben ad a karácsonyi időszakban koncerteket. Hogyan 
tudja a turnét összehangolni az otthoni ünnepi készülődéssel?

Nagyon nagy szervezéssel. Az egész életünk erről szól, folyamato-
san logisztikázunk. Próbáljuk utolérni magunkat, de működik. Tu-
dom kitől kérhetek és kapok segítséget. Most már azért is köny-
nyebb, mert a lányaim nem olyan kicsik. Az önállóságuk nagy előny. 
Nyílt titok, hogy mi nagyon szeretjük a karácsonyt, karácsonyrajon-
gók vagyunk. Próbájuk megélni ezt az időszakot, sőt egészen janu-
ár végéig elhúzzuk. Imádom a karácsony fényeit annyira, hogy ál-
landóan gyertyát gyújtunk. A kislányaimmal mézeskalácsot sütünk 
és közben zenét hallgatunk, énekelünk. Rengeteg karácsonyi albu-
munk van különböző stílusban, sokat közülük külföldről szereztünk 
be. Mindenhonnan hozunk haza karácsonyi CD-t. Nem rég voltunk 
New Yorkban, ahol betévedtünk a kínai negyedben egy karácsony 
boltba. Azóta hangolódunk az ünnepre.

•  A Szekeres Adrien koncert karácsonykor természetes. De Szeke-
res Adrien és családja milyen koncertre jár ilyenkor?  

Az az igazság, hogy ebben az időszakban nagyon nehéz eljutnunk 
koncertre, vagy színházba. Azért mindig igyekszünk. Nyilván ilyen-
kor nem maradhat ki az opera, tavaly a Diótörőt láttuk. A Vörösmar-
ty térre is mindig ellátogatunk. A gyerekekkel múlt héten például egy 
Csajkovszkij esten voltunk, most pedig a Macskák musical követke-
zik. Olyan programokat keresünk, ami nekünk és nekik is jó. Mind a 
két lányom zenél, így gyakran járunk zeneiskolai koncertekre is.

•  Rengeteg stílusban kipróbálta már magát és operát is szokott 
énekelni a koncerteken. Hogyan fogadja a közönség? Van e mö-
gött esetleg tanítói, nevelői szándék?

Persze, hogy van és borzasztóan jól működik! A komolyzene Alfája 
és Omegája a zenének. Muszáj, hogy az emberek valamilyen mérték-
ben ismerjék. Nem lehet például összehasonlítani egy szimfonikus ze-
nei kíséretet egy fél playbackkel előadott dallal. A zene annyira sok-
rétű és az opera ennek fontos része. Az emberek, pedig nagyon pozi-
tívan, nyitottan reagálnak rá. Az egyik arénás koncertemen pont egy 
ária után tapsoltak állva az emberek. Nagyon sok olyan visszajelzést 
kapok rajongóktól, hogy szívesen mennének operába, tudok-e ajánla-
ni. Balczó Péterrel az operaház tenorjával gyakran fellépek és voltak 

olyan rajongók, akik a fellépés 
után elmentek megnézni őt az 
operába. Azt gondolom, hogy 
kínálni kell a közönségnek kü-
lönböző zenei stílusokat. 

•  December 20-án lesz kon-
certje Kecskeméten, „A 
Szeretet Ünnepén” címmel 
a Hírös Agórában, a Kecs-
keméti Szimfonikus Zene-
karral. Hogyan készülnek 
a fellépésre?

Dolgoztunk már együtt a kecskeméti szimfonikusokkal. Külön és kö-
zösen is próbálunk. Több koncertünk lesz közösen, így sok időnk 
lesz összeszokni. A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar egy kiváló ze-
nekar és örülök, hogy sok év után megint együtt dolgozhatunk. Min-
dig szeretem a maximumot adni és boldogít a tudat, hogy helyi támo-
gatók is örömmel csatlakoztak a koncerthez. Külön köszönöm Kecs-
kemétnek és partnereinknek a támogatást. Mindez azért tudott így 
létrejönni, mert mindannyian szeretnénk valami maradandót alkotni.

•  A koncert után dedikálással várja rajongóit és az új klipjébe is 
bevonja a közönségét. Ezek szerint nagyon fontos Önnek a sze-
mélyes kapcsolattartás a rajongókkal.

Számomra ez nagyon fontos. A videoklipnél célunk, hogy az em-
berek merjék megmutatni azt, hogy szeretnek valakit. Mostanában 
úgy érzem, mintha „ciki” lenne Magyarországon érzelmes dalokat 
hallgatni, vagy felvállalni a mély érzéseket, melyek ebből fakadnak. 
Az „Így szerettek ők” című dalom videoklipjéhez arra kérjük az em-
bereket, hogy merjék vállalni az érzéseiket. Így megmutathatjuk a 
világnak, hogy igenis tudunk szeretni.

•  Tudom, hogy nagyon fontos Önnek a jótékonykodás. Kislányai 
figyelmét is felhívja a segítségnyújtás fontosságára?

Természetesen. A lányaim nemcsak otthon, hanem szerencsére az 
iskolában is lehetőséget kapnak segíteni másokon, és olyan projek-
tekben tevékenykedni, melyeket az iskolák szerveznek. Amit otthon 
megtanulnak, azt viszik tovább a nagyvilágba. Fontos a gyerekek-
kel beszélni arról, hogy vannak emberek, akik nem olyan szerencsé-
sek, mint ők és felelősségünk segíteni. Hiszek abban, hogy minden 
emberben van legalább egy pici jóság. Azt a jót pedig sohasem késő 
előcsalogatni. 

• Kinek ajánlaná az új, Megállók című lemezt?
Azoknak ajánlom, akik szeretnének egy kicsit megállni a mai roha-
nó világban. Egy kicsit kiszállni a mókuskerékből. Aki fogékony a 
szépre és a mélyebb érzésekre, elmélkedésre, nemtől, kortól függet-
lenül, az élvezni fogja. Én nem tudok szerepet játszani, boldog em-
ber vagyok, így ez a lemez is egy boldog lemez lett.
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év után új lemezzel 
jelentkezik. Karácso-
nyi, kecskeméti kon-
certjén az ünnepi da-
lok mellett, ezekből 
is hallhat ízelítőt a 
közönség. Ennek kap-
csán beszélgettünk 
az énekesnővel kará-
csonyról, jótékonyko-
dásról, zenéről és az 
új lemezéről.

Fotó: Varga Zoltán
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Kapom a meglepőbbnél meglepőbb híreket, pl. szilvafákról és szőlőről. 
Visnyeszéplakon a Besztercei szilva úgy virágzott másodjára október ele-
jén, hogy a lomb a fán volt és néhány szem szilva is! Erre kénytelen a 
szakember mondani, hogy „ezt nem szokta”, mert amikor Jászkarajenőt 
vagy Szabadkát szétverte a jégeső, a növényzet lombját vesztve, 
egyszercsak újra virágzott – ez így természetes jelenség. Csongrádon az 
idén az öreg Kadarka tőkék furcsa, kellemes illattal csalogatták ismét a 
méheket – szüret idején. Ugyanakkor folyton azokat a híreket szajkózzák, 
a legmelegebb év volt!? Nahát! Telünk tényleg nem volt, mégis csúszott 
a vegetációs aktivitás, savanyúbb volt sok-sok gyümölcs és az el nem fa-
gyott füge bizony vacakul termett.

Az évelő növények azért mégis próbálnak normálisan reagálni az időjárá-
si eseményekre. Nézzünk azért néhány példát, mert nagyon is szorongat 
bennünket a kalendáriumvásárlás. Az egyházi naptár szerint november 
20-án Krisztus Király ünnepe következik, a rákövetkező vasárnap már 
Advent. Igen, a latin szó Úrjövetet jelent, ilyenkorra forgatják fel a Sza-
badság teret, hogy majd az új év első napjaira, mikor tényleg nagyobb fa-
gyok járnak, elbontsák a pályát. 

Az Advent előkészületet is jelent, a hagyományos kukoricának góréban 
az eleje megszáradt, hajdan ilyenkor már lehetett morzsolni és a csutka 
parazsával a legjobb pirított kenyér készült. A magnak való kukorica meg 

Lassan úgy leszünk az időjá-
rással, mint az angolok, min-
dig róla beszélünk. Persze any-
nyi eltérés van, ez lehet nem-
zeti karakter is, hogy mindezt 
morgolódva tesszük. Bár ez-
zel nem azt jelzem, hogy nincs 
hozzá jogunk, dehogy nincs; in-
kább ennek hiábavalóságára 
kívánjuk felhívni a figyelmet. 
Tény, hogy idén az időjárás 
szinte megbolondította a baro-
métert – meg az embereket is és 
ami ennél sokkal nagyobb baj, 
hogy a Kárpát-medence felett 
volt szinte egész évben a legvé-
konyabb és lyukas az ózonré-
teg. Mindez nagy gondot és ve-
szélyt okozott, mert nem fi-
gyeltek rá az emberek, mert ez 
eddig nem volt megszokott. De 
más se…

ADVENT CEGLÉDEN
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a felfűzött paprika mellé – s az eresz alá került. Tehát normális mene-
te volt mindennek, így a hordók egy részét is csapra ütötték, s egyre több 
helyen lett félnivalója a disznóknak. 

Ha megint ránézünk a naptárra, egyre több jeles nap torlódik év végén. 
November 25-én Katalin, 30-án András, majd december 4-én Borbála és 
13-án pedig Luca napja következik. András igazi borfejtő és disznóölő 
nap, míg Lucával a házi időjóslási napokat lehet kezdeni és folytatni Szent 
Karácsony napjáig.

Katalin és Borbála napja ugyanolyan okból jeles nap. Amikor a méregdrá-
ga és hatalmas fenyőkkel nem pompáztatták Karácsonyt, termőágat dí-
szített fel, valamint cseresznye, meggy, ringló ágakat vittek vázába; van 
ahol ezt a forzítiával oldják meg. A „megoldás”: 2-4 hét alatt e gyümölcs-
fák ágai illatos virágokat nyitnak, ha állandó hőmérsékleten vannak. A hu-
zat sem az ágaknak, sem a fülnek nem használ. Nos, ezek a virágzó ágak 
sok-sok évig még a karácsonyfát is előzték.

A fenyőfák feldíszítése sem Európában, sem nálunk nem régi keletű. 
Még az ’50-es évek nyomorúságos éveiben is – nemcsak a szegénység, 
hanem a régi szokások miatt mellőzték a fenyőt. A görögök csak az el-
múlt évtizedekben szoktak rá a fenyőfaállításra. De a fenyőfa, avagy még 
inkább a műfenyő dekorációs célú díszítménye még a nem keresztény vi-
lágban is kezd terjedni.

Amikor régen Palmyrában és Mosulban jártam, az ottani muszlimok 
nem is hallottak róla; viszont Kínában, Koreában vagy Japánban a legna-
gyobb természetességgel, a világon megszokott műfenyőfák csillogásával 
is emelik az ünnepélyességet. A déli félteke mediterrán övezeteiben pe-
dig leginkább a Citrus-fajok valamelyikét választják az ünnepi, díszítési 
célra. Végeredményben azt kellene már elhinni, hogy az ünnep ünnepé-
lyessége nem ezer forintokban és fényességben, hanem inkább a szoká-
sok megújított megtartásában és a meleg lelkületben mérhető. Ha ez hi-
ányzik, a Karácsony ugyan olyan üres lesz, mint a formális köszöntők és 
csinos öltözetek. 

Gondoljon csak kiki arra, ha még emlékezik rá, milyen szép és meghitt 
volt Jézus születése napja, amikor pár alma, birs, dió és házilag készített 
papírgirlandok a gonosz kígyótól a kívánatos almáig töltöttek be fontos 
szakrális funkciót. Tisztelt Olvasóim, ez túl nagy kívánság - tudom, vagy 
e sorok írója visszamaradt a XIX. században? Tiltakozom ellene, mert a 
középiskolákban az idei Magyar Tudomány Ünnepe előadássorozat ke-
retében már a XXI-XXIII. század lehetséges gyümölcséről adtam prognó-
zist és persze azóta elméláztam 
azon, hogy milyen lesz 
akkor egy karácso-
nyi ünnep… 

ESDÉ
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A MEGFELELŐ FAZON
Közelednek az ünnepek, a szekrény-
ből előkerülnek az alkalmi ruhák. Kará-
csonykor, Szilveszterkor igyekszünk az 
alkalomhoz illően felöltözni. A tökéle-
tes megjelenéshez fontos a megfelelő-
en megválasztott fehérnemű. A ruhavá-
lasztásnál lényeges, hogy korunknak, 
alkatunknak, az alkalomnak megfelelő 
darabot válasszunk.
Különösen figyeljünk oda a csipkével kombi-

nált darabokra, mert nem egyszerű kiválasztani hozzájuk 
a megfelelő melltartót! Ezekhez az alkalmi ruhákhoz a há-
tul szilikonpántos modelleket javaslom, azonban kosármé-
retük behatárolt, ezért a teltebb keblű hölgyek ez esetben 
hátrányban vannak. A mell felett szabott vagy a vállrészen 
áttetsző anyagból készült koktél- ill. estélyi ruhák, felsők 
alá válasszunk pánt nélkül is hordható melltartókat, melyek 
láthatatlanok, mégis megemelik, formálják a mellet! A mé-
lyen dekoltált alkalmi modellekhez kisebb kebel esetén cél-
szerű push up melltartót választani, ügyelve a természetes 
hatásra, nagyobb kebelméretnél azonban az erős tartás és 
a megfelelő formálás élvez elsőbbséget. Csipkéset vagy si-
mát? Az alkalmi ruhák alá célszerű a sima modelleket vá-
lasztani, a vastagabb kelméből készült darabokhoz azon-
ban bátran válasszunk csipkés szetteket!

Egyre népszerűbbek a lézervágott női alsók, szinte láthatat-
lanok a felsőruházat alatt, sőt már alakformáló változatban is 
kaphatók üzletünkben! Az alakformáló fehérneműk – legyen 
az alsó vagy body – jótékonyan „összeszednek”, formálnak, 
bizonyos esetekben akár egy ruhaméretet is csökkentenek, 
így vonzóbbnak érezhetjük magunkat alkalmi ruhánkban.

Az adventi időszakban már készülünk az ajándékozásra is, 
mely sokaknak okoz fejtörést évről-évre. Jöjjön el üzletünkbe 
és mi segítünk választani! Ha végképp tanácstalan, válassza 
Ajándékutalványunkat, mellyel biztosan örömet szerez!
Szeretettel várom üzletünkben!

Sztruhár Krisztina tulajdonos 
Krisztina Fehérnemű

Kedves Gyerekek!
A képen látható gyerekek nagyon szeretik a téli sportokat és a ha-
vat, de csak egyiküknek sikerül a célba érnie a versenyen. Vajon 
melyikőjük lesz az, és melyik úton ér oda? Ebben szeretnénk segít-
séget kérni. Segítsetek Nekünk és cserébe megajándékozunk valakit 
egy családi mozijeggyel és a Kolibri Kiadó egyik könyvével!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk: 
Cegléd, Múzeum utca 3.
Beküldési határidő: 2017. január 9.  
A szerencsés nyertes nevét a 2017. január 16. Szuperinfóban 
keressétek! 

Szerkesztőség

CÉL
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FÉRFI ÉS NŐI BŐRDIVAT, 
BIZTONSÁGOS MOTO-
ROS RUHÁZAT KICSIK-
NEK ÉS NAGYOKNAK

A bőr ruházat mindamellett, hogy ma-
napság hatalmas nagy divatnak ör-

vend, elengedhetetlen kelléke a 
biztonságos motorozásnak. Üz-
letünk erre kínál lehetőséget 
Önöknek, forduljon hozzánk bi-
zalommal!

A cégünk 30 éve foglalkozik bőr ruházat 
készítésével. Az elmúlt években nagy ta-

pasztalatra tettünk szert mind a konfekció mé-
re tű, mind az ettől eltérő kabátok, dzsekik, szoknyák, 
nadrágok készítésében, egyedi elképzelések megvalósítá-
sában.

A nálunk készült termékek minőségét a szaktudáson felül 
még az is garantálja, hogy kizárólag rendkívül jó minőségű, 
Spanyolországból és Olaszországból származó alapanyagok-
kal dolgozunk.

Megrendelőink tetszésük szerinti színben, juhnappából, 
marhanappából és borjúnappából választhatnak hasznos, 
szép és tartós viseletet vagy ajándékot családtagjaik, baráta-
ik számára, akár karácsonyra is.

A vállalkozásunk másik fő profilja a motoros overálok és 
két részes ruhák szakszerű tisztítása, javítása és méretre 
alakítása, reklám feliratozása valamint gyermek motoros ru-
házat készítése 4 éves kortól.

Családias környezetben várjuk régi és új megrendelőinket 
Cegléden a Kender utcában! Bármi kérdése lenne, forduljanak 
hozzánk bizalommal, segítünk!

Cölöp Művek
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PUHA 
MÉZESKALÁCS

ELKÉSZÍTÉS:
1.  Egy nagyobb tálban összekeverjük a lisztet a kakaóval, a szódabikarbó-

nával, a fűszerekkel, és a porcukorral, majd belemorzsoljuk a vajat.
2.  A mézet mikróban kicsit folyósabbra melegítjük, és hozzáadjuk a lisz-

tes keverékhez.
3.  A legvégén hozzáadjuk a tojást, és a tojássárgáját. Kevés vízzel lágyít-

hatunk a tésztán ha szükséges, de elegendő egyszer bevizezni a kezün-
ket a gyúráshoz.

4. Összegyúrjuk a tésztát.
5. 10 percre hűtőbe tesszük a folpackba csomagolt tésztát.
6.  A kicsit kihűlt tésztából egy kisebb adagot lisztezett felületen kinyújtunk. 

A liszttel óvatosan bánjunk, hogy ne vegyen fel sokat, attól keményedik 
a mézeskalács. 3-4 mm vastagságúra nyújtjuk, és tetszőleges formákra ki-
szaggatjuk. Ha karácsonyfára készítjük, szúrjuk ki az akasztó helyét is.

7. 180 C-os, előmelegített sütőben 8 percig sütjük, légkeverés nélkül!
8.  Közben kinyújtjuk és kiszaggatjuk az újabb adagot a másik tepsire, míg 

el nem fogy a tésztánk.
9.  A sütőből kivett mézeskalácsokat kihűlésig egyenes felületre szedjük 

ki, mert ilyenkor még eldeformálódnak. 5 perc hűlés után vékonyan át-
kenhetjük őket tojásfehérjével, ha szeretnénk, hogy fényesek legyenek.

10.  A kihűlt mézeskalácsokat „írókával” díszíthetjük. Az írókához a tojás-
fehérjét kemény habbá verjük, majd apránként belekeverjük a porcuk-
rot, amivel addig verjük, míg gyönyörű, csillogó és kemény habot nem 
kapunk. Nyomózsákba töltjük és kidíszítjük a mézeskalácsokat, majd 
hagyjuk őket tökéletesen megszáradni.

Jól záródó fémdobozban tároljuk a mézeskalácsokat,  
esetleg egy szelet almát helyezhetünk melléjük,  

ami biztosítja a nedvességet, és nem száradnak ki.

Tökéletes, finom és puha mézes-
kalácsokat süthetünk az aláb-
bi recept alapján. Nem kell na-
pokat várni, hogy megpuhuljon, 
rögtön ehető, díszíthető. A pu-
haság titka abban rejlik, hogy 
a tésztát nem kell egy éjszakát 
pihentetni.

HOZZÁVALÓK:
600 g búzaliszt (BL55)
100 g búza-rétesliszt (BFF 55)
160 g porcukor
100 g vaj
2 csapott tk holland kakaópor  
2 csapott tk szódabikarbóna
2 csapott mk őrölt gyömbér 
2 csapott mk őrölt fahéj 
2 csapott mk őrölt szegfűszeg 
400 g méz 
2 db tojás (közepes)
2 db tojássárgája

A DÍSZÍTÉSHEZ
2 db tojásfehérje
240 g porcukor
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PALEO SÜTI AZ ÜNNEPI 
ASZTALON

A karácsonyi vacsoránál a család ap-
raja- nagyjának meg kell felel-
ni. Kedvezni kell a cukros na-
gyinak, a diétázó sógornőnek, a 
gluténérzékeny kis öcsinek és az 
egészséges életmódot folytató uno-

kahúgnak is. A kecskeméti Paleo 
Bolt most egy olyan süteményt ajánl, 

amely megfelel ezeknek a kritériumok-
nak, de emellett egy nagyon finom, igazi 
karácsonyi sütemény.

SZAFI FITT PUSZEDLI - Csökkentett szénhidráttartalmú, 
gluténmentes, tejmentes, hozzáadott cukormentes puszedli

 Hozzávalók (4db-hoz):
  50g Szafi Fitt paleo süteményliszt
  30g kókusztej
  2 tojássárgája
  5g Szafi Fitt kókuszolaj
  1 tk Szafi Fitt paleo mézes keksz fűszerkeverék

  Elkészítés: Az összetevőket összegyúrjuk, 2 percet pihentet-
jük, majd formázzuk. Előmelegített sütőben 170 fokon 16 per-
cig sütjük.

A Paleo Boltban minden hozzávaló megtalálható a recepthez és 
ezeken kívül rengetegféle természetes, E mentes, alapanyagot és 
készterméket megkapunk a hozzáértő eladóktól. A szójamentes 
húsoktól elkezdve a kókusztejes finomságokon át a természe-
tes édesítőszerekig mindent megtalál az egészségtudatos vevő.  
A paleo étkezés jó választás lehet az ételallergiások és más kü-
lönböző betegségekben szenvedők számára is. A paleoban nincs 
helye a gluténnak, tejtermékeknek, a feldolgozott élelmiszerek-
nek és a cukornak. Viszont előtérbe kerülnek friss zöldségek, 
magvak és a szabadban tartott állatok húsai. A Paleo Boltban 
minden vevő egyénre szabott javaslatot és segítséget kap a dié-
tájához a betegségeit és a gyógyszereit figyelembe véve.

ÖKOPALACK  
– AJÁNDÉK A JÖVŐNEK!

Ajándékozzon csodaszép és környezettu-
datos meglepetést karácsonyra!

Tudta? Az évente elhasznált műanyag flakonok száma olyan nagy, 
hogy 26-szor körbeérné a Földet! A fogyasztás pedig évről évre nő. 
A műanyag palackok nagymértékű környezeti problémát jelente-
nek, mert 70-90% -uk soha nem kerül újrahasznosításra, hanem 
hulladéklerakókban és az óceánokban végzik.

Mi a megoldás? A svájci Nature’s Design az emberek, az állatok és 
a környezet védelme érdekében kifejlesztette az első 100%-ban kör-
nyezetbarát Thank you ÖKOpalack termékcsaládját. A termékek 
teljesen természetes és biológiailag lebomló anyagokból készülnek. 
A palackoknak a Thank you (köszönöm) nevet adták, a Föld hálájá-
nak kifejezéseként.

Díjaink: A Thank you termékcsalád 2015. februárjában a világ leg-
nagyobb bio vásárán, a BioFach kiállításon megkapta a legjobb új 
terméknek járó díjat.  2015. augusztus 31-én pedig az Európai Gaz-
dasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kiváló tervezésért és fenntart-
hatóságért járó Európai Díját nyerte el. 

Milyen tagjai vannak a termékcsaládnak? A termékcsaládnak négy 
tagja van: a 0.5 literes és a 0.7 literes palackok, a 0.3 literes palack 
forró italok számára valamint a 0.3 literes cumisüveg.

Az üvegpalackok anyaga 40%-ban újrahasznosított fehér üveg és 
60%-ban természetes kvarchomok. A kupak FSC tanúsítvánnyal 
rendelkező bükkfából készült, belseje fa biomassza. A palackokat 
finomra őrölt parafából készült borítás védi, a gumiszalagok anya-
ga pedig természetes gumi. A cumisüveg cumifeje gumi, kupak-
ja rozsdamentes acél. A termékek kiváló minőségét szavatolja, hogy 
teljes egészében az Európai Unió tagállamaiban készülnek - eszté-
tikus kinézetüket pedig az aranymetszés alapján megtervezett for-
májuknak köszönhetik!

ÖKOpalack karácsonyra – ajándék a jövőnek! 
Az ÖKOpalackok használatával mindannyian hozzájárulunk  

a Földön keletkező műanyag hulladék csökkentéséhez.  
Váltsunk együtt - műanyagról ÖKOpalackra!
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INDIAI GASZTRONÓMIA
A vegetáriánusoknak, ételal-
lergiásoknak és az indiai éte-
lek kedvelőinek jó válasz-

tás Kecskemét belvárosában a 
Dharma Étterem. A tradicioná-
lis indiai ételeket felsorakoztató 

étkezdében a fogások által tes-
tileg, a hangulatos közeg által 

pedig lelkileg töltődik fel a betérő ven-
dég. 

A nemrégiben felújított, tiszta belső tér is szintén hozzájárul 
ehhez, főként azok számára, akik nem csak testi, de lelki táp-
lálékhoz is szeretnének hozzájutni. Szabó Zoltán tulajdonos 
elmondta, hogy a Dharmában fizikális és lelki szinten is meg-
jelenik az indiai kultúra és hitvilág. Az étterem kizárólag hús-
mentes ételekkel szolgál, illetve a különböző ételallergiások-
nak is van kínálat. A napi 12-féle fogás között mindig vannak 
tej-, glutén- és cukormentes ételek. Tojást, gombát és hagy-
mát egyáltalán nem használnak a konyhában. Ezek az éte-
lek tradicionális, több ezer éves indiai receptek alapján ké-
szülnek. Az eredeti ételek fűszermennyiségét csökkentet-
ték, hogy az európai gyomor számára se legyenek megterhe-
lők. Fizikális és szellemi szempontból jó minőségű alapanya-
gokat használnak; csak pálma- vagy kókuszzsírt alkalmaznak. 
Pozitív hatású fűszerekkel ízesítik az ételeket, mint a gyöm-
bér, a koriander, a kurkuma vagy a római kömény. Az egész-
séges fűszereket, alapanyagokat, amelyeket az indiai konyhá-
ban használnak, sokszor az emberek tabletta formájában, vi-
taminként veszik be. A Dharmában viszont a napi étkezéssel 
bejutnak ezek a fontos tápanyagok a szervezetbe. Az ételek 
fűszerösszetétele, pedig segíti az emésztést. Az étlap össze-
állításánál odafigyeltek a hús hiánya miatti fehérjepótlásra. A 
sárgaborsó, csicseriborsó és a lencse remek erre a célra.

Ha valaki otthonra rendelne egy cseppnyi Indiát, akkor megtehe-
ti. Teljes heti megrendelés esetén, illetve diák- és nyugdíjas iga-
zolvánnyal kedvezmények járnak. Az étterem rendezvényeket is 
vállal helyszínre településsel. Akit az indiai vagy Krisna kultúra 
érdekel, azt szeretettel várják a hétfő esti nyílt előadásokra.

Vágsélei Csilla

HAL A TÁNYÉRON, NEM 
CSAK KARÁCSONYKOR!

Karácsonykor hagyomány a magyar 
ünnepi asztalon a halászlé. A legtöb-

ben csak ilyenkor fogyasztanak halat, 
az év többi részében hanyagolják. Pedig 

a hal az egyik legegészségesebb húsféle. 
A mostanában egyre nagyobb teret kapó 
tudatos életmódok valamelyest javítot-
tak a helyzeten, de még mindig nagyon 
kevés halat fogyaszt a magyar –  osz-
totta meg velünk tapasztalatait Bende 
Imre, a Ficánka Halboltok tulajdonosa.

A Ficánka Halbolt a kecskeméti, ceglédi és érdi piacon egész év-
ben várja a vásárlókat széles kínálattal, de az ünnepi menüsor-
nak köszönhetően karácsonykor bonyolítja forgalmának nagy ré-
szét. Egész évben kapható a boltban élő hal, természetesen ká-
bítva. A kényelmesebbek kedvéért helyben tisztított, friss halat, 
szeletet, filét is árulnak és a kiválasztott élő pontyot is megpu-
colják. A fagyasztott áruk között rengeteg nehezen beszerezhe-
tő különlegesség kapott helyet, mint például királyrák, polip, tin-
tahal, cápa, békacomb, keszeg, süllő, fogasfilé, tonhal. A pultban 
minden olyan halfajta megtalálható, ami a magyar vizekben elérhe-
tő pl: ponty, busa, amur, kárász, folyami és afrikai harcsa, tokhal és 
még a norvég lazac is frissen kapható. Karácsonykor a ponty és a 
harcsa a sláger. Évről-évre nagyobb az igény a szálkamentes halra, 
amire jó választás a harcsa, a tokhal. Természetesen halbelsőségek, 
halászlékockák, sűrítmények, halfűszerek és bajai halászlé tészták 
is kaphatóak. A jó halászléhez hozzátartozik az alaplébe belefőzött 
csontok, egyéb részek, ha nem is tálaljuk fel. A telt ízt ezek adják. 
A Ficánka Halbolt a legjobb minőséget nyújtja, a kecskeméti Hello 
Hal Halbisztró is tőlük vásárol.

Sokan tartanak a hal zsírosságától, pedig a hal zsírja egészsé-
ges, sokan halolaj kapszulaként is fogyasztják. Mindemellett a 
hal könnyen emészthető, magas víz és fehérjetartalma van. Érde-
mes, ezért az évi egy alkalomnál többször tányérunkra tenni és 
kísérletezni a különböző halfajtákkal.

Vágsélei Csilla
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„Sokféle ötlet felmerült, gondolkoztunk lekvárfőzésen, bonbonkészítésen, 
de végül a száraztészta mellett döntöttünk. Egyszerű az oka, találtunk egy 
eladó üzem hirdetést, ami megtetszett” – meséli László. „Felmondtunk, 
hitelt vettünk fel és rá egy hétre kiderült, hogy terhes vagyok” – teszi hoz-
zá Csoknyayné Szűcs Nikoletta, László felesége. Nem volt könnyű az in-
dulás, de ez még csak apróság az mellett, hogy nem csináltak jó vásárt 
a nyugdíjba menő házaspár által átadott vállalkozással. „Azt hittük, pia-
cot is veszünk, de végül alig 5%-a maradt meg annak, amit az elődeink át-
adtak. Kiderült, hogy a boltok örülnek, hogy a váltással megszabadulnak 
egy problémás beszállítótól.”

Egy tapasztalt tésztás kollega segített, tanácsolt minket. Rajta kívül a 
nagymamákhoz fordultunk, hogy hogyan kell valódi, házi tésztát gyártani. 
Azt tűztük ki célul, hogy a nagyipari technológiával szemben olyan házi-
as jellegű, laza szerkezetű tésztákat készítsünk, mint amit gyúródeszkán, 
kézzel csináltak régen az asszonyok. A szárítás volt a legnagyobb kihívás, 
a tészta először csak savanyodott, tört. Amikor eljutottunk odáig, hogy 
már mi is elégedettek voltunk a minőséggel, vettem egy nagy levegőt és 
körbeküldtem a mintákat a kereskedő cégeknek.

Néhány éve indultak, de hosszú út van mögöttük. Tudták, hogy mást akarnak, 
mint ami a piacon van, és ezt az utat egyedül kellett végigjárniuk. Mérföld-
kőhöz értek: a Ceglédi Remek tésztacsaládjuk megkapta a Magyar Kézműves 
Remek címet, ami egyrészről egy független szervezet részéről egy komoly 
minőségi elismerés, másrészt egy olyan marketing lehetőség, ami utat nyithat 
a szélesebb vásárlóközönség felé. Egyedivé, különlegessé akarták tenni a tész-
tájukat, ehhez egy nem mindennapi, figyelemfelhívó ötletük támadt. A Mátrá-
ban palackozott valódi forrásvizet használnak a tésztagyártáshoz.

A hagyományos technológia használatával a lisztek tulajdonságai különö-
sen fontossá válnak. „Kétféle tésztalisztet használok, amelyek két különbö-
ző malomból származnak, mert arra jöttem rá, hogy például amíg az egyik 
cérnametélthez kiváló, addig a másik csuszához. A szélesmetélthez viszont 
keverem a kettőt, így adja a legjobb eredményt” - enged bepillantást László 
azokba a technológiai trükkökbe, amelyeket az elmúlt években felfedezett.

Az egyedi tészták különleges csomagolást igényelnek. „Örülünk, hogy ta-
láltunk olyan csomagolóanyag gyártót, aki elvállalta annak az elkészítését, 
amit megálmodtunk. Mi magunk fotóztuk a ceglédi református nagytemp-
lomot és a Kossuth szobrot, ami felkerült a tasakra” - meséli Nikoletta. Az 
eredmény magáért beszél. Sikerült egy olyan hangulatos, egyedi csomago-
lást alkotniuk, amely azon túl, hogy prémium minőséget sugall, egy konk-
rét helyhez – Cegléd városhoz – való kötődést is kifejez. A díj elnyerése óta 
az önkormányzat meghívta őket, hogy legyenek a Ceglédi Laska Fesztivál 

kiemelt résztvevői, hiszen most már helyi nevezetességnek, büszkeségnek 
számítanak, akik a termékeikkel széles körben öregbítik a város jó hírét.

A tasakok hátoldalán a tágabb család látható – akik a gyártásba, szállítás-
ba is besegítenek –, így a „Tőlünk - Neked” szlogen élővé válik, hiszen a 
gyártók a saját arcukat vállalva fejezik ki, hogy amit a vevő vásárol, az egy 
valódi kézműves termék, amelyért garanciát vállalnak. Az üzenet egyér-
telmű: büszkék vagyunk arra, amit ebbe a zacskóba csomagoltunk.

Három évig bérleményben működött az üzemük, egy éve költöztek át a 
jelenlegi helyükre, ami már saját tulajdon. Az üzem egybe van építve a 
családi házzal, így a kisgyerekek – azóta már kettő van belőlük – mellett 
is könnyű ránézni a száradó tésztára, ha kell átkeverni, vagy éppen állíta-
ni valamit. „Van, hogy csak éjszaka érünk rá dolgozni, és ez sokkal köny-
nyebb így, hogy itthon van az üzem” - mesélik.

A technológia – igazodva a maguk elé tűzött valóban kézműves tésztakészí-
téshez – olyan mértékben egyedi, hogy a gépek, berendezések jelentős részét 
is maguk gyártották. Elektronikának, vákuumos technológiának nyoma sincs, 
de ugye a nagymamák se ismertek ilyesmit. Kézzel, egyszerű gépekkel dol-
goznak, és olyan ügyesek, hogy képesek a cérnametéltet fészekre szárítani.

A történetük a tésztagyártóknak – és minden más vállalkozónak is – ta-
nulságos. Céltudatos, kitartó munkával, kreatív ötletekkel olyan márká-
kat lehet felépíteni, amelyek kitűnnek a tömegből. Nekik ez már sikerült, 
reméljük hosszabb távon is élni tudnak a lehetőséggel. „Minőségi alap-
anyagokból kiváló ételeket. Ez a „Ceglédi Remek” – írják a szórólapjukon. 
Ennél jobban nehéz lenne megfogalmazni, hogy mi a minőségi termékek 
lényege.

CEGLÉDI REMEK - egy díjnyertes száraztészta család

Mi történik akkor, ha egy jószándékú közterü-
let felügyelőnek elege lesz abból, hogy a munká-
jának sikerét abban mérik, hogy mennyi bünte-
tést szedett be? Felmond, és más pályát választ. 
Csoknyay László is így tett. Ráadásul mivel a 
felesége, aki egy bankban dolgozott, szintén úgy 
érezte, hogy egyre lelketlenebbé válik a munkája, 
így logikusan adódott az alkalom, hogy közösen 
vágjanak bele valami újba.
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