


EZERNYI HANGSZER 
KECSKEMÉT SZÍVÉBEN

Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, 
a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűj-
temény családi programjairól kérdeztük 
Szilágyi Áront, a gyűjtemény vezetőjét.

Miért érdemes ellátogatni a Leskowsky Hangszergyűjteménybe?
Gyűjteményünk több, mint 1800 hangszerből áll, és ezek jelentős 
részét kipróbálhatják a látogatók. Itt olyanok is átélhetik a zené-
lés fantasztikus élményét, akik azelőtt soha nem fogtak még hang-
szert a kezükben. Már 6 hónapos kortól idős korig tartogat él-
ményt minden látogató számára, mindenki megélheti a közös al-
kotás örömét, a hangok születését. Kifejezetten családi progra-
munk, a Zsibongó is most indul.

A Zsibongó név milyen programot takar?
A Zsibongó az egész családnak kínál felhőtlen szórakozást. Délután 
3 órától egy szórakoztató tárlatvezetés lesz a kicsiknek és nagyok-
nak egy közös családi zenéléssel, hangszerkipróbálással. Ezután pe-
dig a gyerekek az aznapi témához illő hangszert készítenek.

Milyen egyéb programokkal várják a látogatókat?
Március 11-én a Világzenei Együttléten Balkáni és égei-tengeri zené-
ké lesz a főszerep. A Babra és a Meybahar zenekarok koncertjét hall-
gathatják meg. Minden kedden 10 órakor angol zenés foglalkozás-
ra, a Music With Maria-ra várjuk az 1-7 éves korosztályt. Szerdán és 
csütörtökön 10 órakor a legkisebbeké a főszerep a Hangszerbabus-
gatón. Külön szeretném felhívni a figyelmet a nyári táborunkra is.

Miért izgalmas a Kong a Bongó nyári tábor, kiknek ajánlja?
Azoknak a 8-14 éves gyerekeknek ajánljuk, akik szívesen töltenének 
egy hetet a hangszerek izgalmas birodalmában. Hangszert készí-
tünk, közösen zenélünk, barangolunk a városban, érdekes helyeket 
látogatunk meg, a zenészek pedig házhoz jönnek, hogy megismer-
tessék muzsikájukon túl hangszereiket és azok történetét is.

Természetesen szeretettel várjuk az érdeklődő iskolai és óvodai cso-
portokat is, de a felnőtt társaságok is tartalmas programban ré-
szesülnek nálunk. Céges csapatépítők is egyre népszerűbbek.

Kovács Alíz

Kedves Iskolások, kedves Ovisok!
Kedves Gyerekek! Hamarosan itt a Húsvét, a nyuszi már keresi a répáját. Segít-
setek neki megtalálni! A helyes megfejtők között kisorsolunk két szerencsés  
nyertest, akik elmehetnek szüleikkel egy családi mozizásra, illetve a Kolibri Ki-
adó könyvei is gazdára találnak! A megfejtéseket az alábbi címre várjuk, a levél-
ben jelöljétek meg életkorotokat is! Szerkesztőség címét lentebb találjátok!

Kedves Iskolások! Most egy sudoku rejtvényt kell megoldanotok. A sudoku lé-
nyege, hogy egy sorban és egy oszlopban nem szerepelhet azonos szimbolum, 
de minden egységben minden ábrának szerepelnie kell egyszer. Ha sikerült me-
goldani a feladatot, akkor küldjétek be szerkesztőségünkbe a helyes megold-
ást. A megfejtéseket iskolásoktól várjuk. Közöttük kisorsolunk két szerencsés 
nyertest, akik elmehetnek családjukkal együtt mozizni, illetve a Kolibri Kiadó 
felajánálásból gazdára talál 2-2 könyv. 

Családinfó szerkesztősége: 2700 Cegléd, Múzeum utca 3. vagy 6000 Kecskemét, 
Kőhíd utca 17. (lakhelyetekhez közelebb eső szerkesztőségbe küldjétek be). 
Beküldési határidő: 2017. április 20. 
A szerencsés nyertesek nevét az április 24-i Szuperinfóban keressétek!
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A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Kedves Olvasó!

Végre itt a tavasz! Családinfó magazinunk 2017-es első számának utolsó simításait már a napsütésből me-
rített erővel, szabadban tölthető programok utáni vággyal megtelve tettük. Az én reményeim is kezdenek 
valósággá válni. Lehet, hogy egy hétköznapi reggeli elindulás nem lesz a nap egyik legfárasztóbb esemé-
nye. Nem lesz akkora tortúra mire négy gyermekünket utcára alkalmas öltözékben tudva kijutunk a be-
járati ajtón. Egy számomra ilyen „sokruhás” reggel után, még fázósan kezdtük megtervezni szerkesztő-
ségünkben magazinunk tavaszi számának tartalmát, gondolataink a családi mindennapok feladatai köré 
csoportosultak.

Gyerekestől elindulni nap, mint nap. Miért is? A gyerekeknek közösségbe kerülni előbb-utóbb muszáj, 
van akik könnyebben élik ezt meg, van akik nehezebben, akiknek ez többször is megadatik, többféle ér-
zésekkel is keresztül mehetnek ezen. Egyedül nem megy... Hartyániné Barta Judit írásában olvashatunk 
erről az igen meghatározó időszakról.

A kandalló mellett, meleg pokróc alatt is vágytunk az olvasásra, de milyen jó lesz ezt megtenni a tera-
szon vagy fűben, fatövében. Szóval könyvről szólnunk kell, azt hiszem a mai „kütyüs” világban mindig is 
szólnunk kell majd. A Családinfó a Kolibri segítségével továbbra is az ifjúság olvasási kedvét igyekszik nö-
velni, izgalmas kalandokat ajánlani. Úgy gondoltuk, ne csak könyvről írjunk. Szólaltassunk meg környé-
künkről olyan embert is, akinek tolla nyomával találkozhatunk, így született meg az írói interjú.

Sokunknak nem jó emlék a tél végi vírusokkal küzdő időszak. Ha nem látogatnánk napi szinten a 
kicsikkel az ovit, bölcsit, talán könnyebben túl lennénk egy influenzás időszakon. Ilyenkor érez-
zük át, mennyire fontos is családunk egészsége. Nem volt kérdés - családi magazinhoz híven - 
most is foglalkoznunk kell az egészségmegőrzés, egészségügyi problémák kezelésének témájá-
val. Oldalakon keresztül osztanak meg velünk saját szakterületükről hasznos információkat or-
vosaink, nyújtanak tanácsot egy-egy betegség kezeléséhez.

A napsütés megérkezését, még a hóvirág kinyílását is megelőzte az áruházak szórólapjain 
látható sok-sok kertészeti termék, virág. Hát tényleg lesz tavasz? Hamarosan virágot, fát ül-
tetünk? Nagyon várjuk, ez ihlette kertészettel foglalkozó cikkünket és még a címlapképün-
ket is. És ha már a kertben leszünk, ott lesznek velünk négylábú barátaink, lapunkban állat-
orvos oszt meg velünk hasznos tanácsokat a kutyatartás tudnivalóiról.

A délutáni vagy a mai rohanó élet mellett inkább esti hazatérés után, csemetéktől  elhangzó 
mindennapos kérdés: „Mi lesz a vacsora? Éhes vagyok”. A főzés, étkezés állandó, ahogy ma-
gazinunk utolsó oldalain található gasztronómia rovatunk is. Jobb időben - ugye már nincs elő-
szobai tortúra - megpróbálunk a családdal kimozdulni, otthonunkon kívül étkezni, ehhez segít-
ségnyújtásul az éttermekről szóló írásainkban a gyerekeknek nyújtott lehetőségekre is rákérdez-
tünk.

A család mindennapjai szebb és nehezebb időszakokkal, élményekkel megtűzdelve, egy rutinos rend 
szerint ismétlődik. Ahogy most már negyedévente a Családinfó megjelenése is. Akárcsak az évszakok...
Köszöntünk tavasz!
                                      Virág Henrietta
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KÖNYVFÉSZEK
- olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel

Suzanne Francis: Utazás a fények felé
Suzanne Francis írónő számos könyvet írt a 
Disney-nek, többek között a február végén Os-
car-díjat nyert Zootropolis könyvváltozatát és 
az egy évvel korábban szintén Oscarral díja-
zott Agymanókat is. Most a Jégvarázs világába 
kalauzolja el az olvasókat.
A történetben Kristoff és Sven elviszik a ba-
rátaikat, Annát, Elzát és Olafot a Trollok völ-
gyébe, hogy részt vegyenek egy titokzatos 
kristályceremónián a gyönyörű sarki fények 
alatt. Troll Papa, a bölcs öreg kitünteti mind-

azokat az ifjú trollokat, akik megszerezték az egyes szintű kristályaikat, 
és köztük van Kristoff jó barátja, Kis Szikla is. Ám akad egy kis bökke-
nő: a kis trollnak még meg kell szereznie a nyomkövető kristályát. És 
ami még rosszabb, Troll Papa eltűnik, nélküle pedig nem tarthatják meg 
az ünnepséget, az idő pedig szűkös, mert a Sarki Fények hamarosan el-
tűnnek az égről…
Ez a különleges könyv a mese mellett nyolc oldal színes képet és izgalmas 
információt tartalmaz a valódi sarki fényről.

Tonke Dragt: Levél a királynak
Elsőre talán kifejezetten fiúsnak tűnhet ez 
a kötet, de mégis bátran ajánlható a kalan-
dot kedvelő lányoknak is. A Levél a királynak 
című regényt a 20. század egyik legjobb ifjúsá-
gi könyvének választották Hollandiában, sike-
re pedig az első kiadás évétől, 1962-től töretlen. 
Több mint 15 nyelvre fordították le, igazi nem-
zetközi bestsellerként tartják számon, és most 
végre magyarul is olvasható. Titka a Dragt ál-
tal teremtett fantáziavilágban és a történet által 
közvetített univerzális értékekben rejlik.
A történetben a 16 éves Tiuri épp a lovaggá ütése előtti éjszakán rejtélyes 
megbízatást kap: el kell vinnie egy levelet a szomszédos birodalom kirá-
lyának – az üzeneten egy ország sorsa múlik. Útja elején még csak nem is 
sejti, mennyi veszélyes kaland, megpróbáltatás vár rá, és hány ellenséggel 
kell megküzdenie, ha véghez akarja vinni a feladatot, amivel a Fehérpajzsos 
Fekete Lovag bízta meg.

Lackfi János-Vörös István: Apám kakasa
A végén, de nem utolsósorban következzék 
egy magyar sikerkönyv: Lackfi János és Vörös 
István Apám kakasa című verses gyűjtemé-
nyének új kiadása, annak is az utánnyomása, 
hiszen a 12 új klasszikus verssel és azok átira-
taival, valamint Molnár Jacqueline régi-új, ösz-
szetéveszthetetlenül groteszk és szeretnivaló 
illusztrációival megjelent kötet 2015-ös kiadá-
sa mára teljesen elfogyott a boltokból. A friss 
költemények közül nagykamaszoknak jó szív-

vel ajánlható József Attila A hetedik című versének átköltése, a kicsik pe-
dig bizonyára megszeretik Devecseri Gábor klasszikusának modern válto-
zatát: Apám: így szól a kis spóra, / hadd mehessek ki a hóra!/ – Télbe spó-
ra? Nulla haszna! / Spórolj, kicsim, a tavaszra!
Sokan azt gondolhatják, hogy nem szabad átírni az olyan tökéletesnek tűnő, 
mindenki által ismert és kedvelt verseket, mint Weöres Sándor Csiribirije vagy 
Bóbitája, de Lackfi és Vörös tökéletesen tudják, hogyan aktualizálhatják a „na-
gyok” verseit: Parabola, Parabola, / parabola antenna / nézzünk tévét / ép-
pen ma! / Parabola, parabola, / futballmeccs, / lassított gól / sípcsont reccs! 
Felocsúdik hamar meglepetéséből az olvasó, és egyre nagyobb élvezettel, 
kíváncsisággal lapozgat: na, nézzük, mit kezdett Petőfivel, Arannyal, Kosz-
tolányival, Szabó Lőrinccel, Tamkó Sirató Károllyal és a többi nagyszerű 
szerzővel ez a két virtuóz költő? A kötet közepe táján az ember már ponto-
san érzi, itt a kiváló alkalom, hogy a tévéhez, számítógéphez szokott gyer-
mekével megismertesse az elmúlt másfél évszázad azon verseit, melyeken 
generációk nőttek fel. Legyen a gyerek kisebb vagy nagyobb, bőven sze-
mezgethet a könyvből a szülő. Így érdekesebb az eredetit is elolvasni az új 
verzió után, meg lehet beszélni a gyerekkel, melyik tetszett neki jobban. A 
pedagógusok akár játszhatnak is a diákokkal: ki találja ki, hogy melyik mű 
alapján íródott egyik vagy másik Lackfi/Vörös vers? 
A felnőttek tudják, miről szól a Családi kör, de a modern kor gyermekei ta-
lán könnyebben megértik a lényeget, ha a Lackfi-változatban olvasható szi-
tuáción együtt mosolyogunk: Mint dobócsillagok, denevérhad röpköd, / 
Égre láthatatlan ultrahangot köpköd. / Az előszobában sok iskolatáska, / 
Még aki akarna, sem léphetne másra. / Hiába civódik sok gyerekkel anyja, 
/ Cuccait mindegyik folyton szertehagyja. / Anyai kérésre hümmögve rá-
bólint, / S elfelejti gyorsan, még nem ér ajtóig. 

Kellemes olvasást kívánok mindenkinek! Pap Zoltán
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Szabadidő - gyermek

 2.  Ezernyi hangszer Kecskemét szívében  
- Leskowsky Hangszergyűjtemény

 4.  Könyvfészek - olvasós kalandok a Kolibri Kiadó könyveivel
 6. Az írói út néha rögös - interjú Igó Norbert Krisztiánnal
 7. Szülinapos játékbolt - nyolc éves a Nia
 8. A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
 10. Egyedül nem megy… - Hartyániné Barta Judit írása

Életmód - Egészség

  11. A gyermekkori ekcéma - Dr. Szabó András
 12.  Egészséges hajkorona és szép arcbőr 

Többet ÉSZ-szel, mint ERŐ-vel!
 13.  Fogszabályzó kisokos - Dr. Mihályfi Ágnes
 14.  Csak Felszabadultan - intim területek korrekciója
 15.  Mindfulness 

-  a Tudatos Jelenlét és a Gyermekvárás, gyermekszülés és a 
szülés utáni depresszió

 16. Lifemed Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ
 21. A modern világ - kék fényű fényforrások

Kert

 22.  Hogyan tartsuk kutyánkat? - Dr. Virsinger György
 24. Végre tavasz! - Juniperus Parkerdészet

Autó - úton

  26. Új Suzuki Ignis

Divat

  27. Kincsvadászat indul! - Irány a Larimar!

Gasztronómia

 28.  Toscanába a családdal 
ÉleTrend Táplálékallergia Szaküzlet

 29. Új év – új ízek a Délibáb Kávézóban
 30.  Hagyományos tészta a 21. századra hangolva
 31. Prémium gyümölcsből prémium pálinka - Schiszler Pálinka
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Nagyon fiatal vagy, mégis a negyedik regényedet fogod bemutatni. Hon-
nan jött az ötlet, hogy könyvet fogsz írni? Ez egy régi gyerekkori álom 
volt, vagy beleszerettél egy könyvbe, esetleg magába az irodalomba?
Mind a három igaz, gyerekkorom óta szerettem írni, történeteket gyárta-
ni, de aki igazán nagy hatással volt rám az J.K. Rowling. Rá nézek fel, te-
kinthetjük őt számomra példaképnek, amikor az ő történeteit olvastam, 
akkor döntöttem el, hogy ebben a világban én is szeretnék elmerülni.

2014-ben jelent meg az első könyved, a Szerelem bajnoka. Mesélnél er-
ről? Személyes ihletésű a könyv?
A könyvvel nem az volt a célom, hogy egyből beststeller legyen, nyilván 
nem is lett, de nem is bánom. Az vezérelt akkor, hogy a nagyszüleim ke-
zébe tudjam adni az első alkotásomat, mert ők voltak azok, akik a legele-
jétől támogattak ebben, hittek az álmomban. Szerencsére ez valósággá 
vált. Nagyon örültek neki, hogy sikerült a publikálás. Aztán persze jöttek 
a kritikusok…

Hogy kezelted ezeket? Hogy élted meg, mert kritikusok mindig vannak…
Lélekben először nehéz volt, de ez ilyen szakma, ezzel szembe kell néz-
ni, ezt ki kell állni. Meg kell tanulni megfontolni, majd elengedni. Az épí-
tő kritikákat megfogadni.

Mennyire rögös út az írói?
Attól függ, hogy áll hozzá az ember, oda kell tenni magát száz százaléko-
san. Talán kevesen tudják, hogy nekem sem érettségim, sem diplomám, és 
úgy vélem, ez egy jó példa lehet, mert nem ezek kellenek ahhoz, hogy va-
laki írni kezdjen. Rengeteget kell olvasni, olvasni és olvasni, hogy az em-
ber fel tudja majd venni a saját maga írói stílusát, hogy érjék hatások, ami-
től benne is elindul valami. De ahogy korábban is mondtam, talán nekem 
ez az alapvető személyiségemben is benne volt, hisz kiskoromtól imádtam 
történeteket mesélni. A Harry Potter és a Gyűrűk Ura világában nőttem 
fel, nyilván eszembe jutott, hogy az én sajátos világomat is megalkossam. 
El is kezdtem már az általános iskolában, az akkori tanáraim is segítettek 

ebben, megnézték, véleményezték az alkotásaimat. Aztán jött a középisko-
la, kamaszszerelem stb., eltávolodtam az írástól egy négy-öt évre. De nem 
éreztem magamnak teljesnek ez idő alatt, így visszataláltam.

Te kiírod magadból az érzéseidet, vagy inkább a személyiségedet fej-
leszted az írással?
Szeretek olyan emberekről írni, akiknek én rakom össze a személyiségét, 
de van az úgy, hogy a saját tapasztalataimhoz, érzéseimhez nyúlok. Le-
gyenek ezek akár rosszak, akár jók. Ilyenkor kell kicsit kiszellőztetni a fe-
jem, felállni a laptoptól, sétálni egyet, rendezni a sorokat, hogy mi legyen 
az, amit én megosztok az emberekkel. A személyiségemet még nem sze-
retném papírra vetni, szerintem ehhez még nekem is érnem kell, de azért 
végül is mégis csak megosztok néhány szeletet magamból az olvasókkal.

Könnyen vagy nehezen írsz?
Szeretem kiüríteni a fejem, és csak az írásra koncentrálni. Ekkor elmélye-
dek magamban, el kell képzelnem a szituációkat, utána ülök le írni. Ne-
kem az írás egy megváltás, egy terem, ahová csak én juthatok be, nálam 
van a kulcs és oda akkor megyek, amikor akarok, amikor úgy érzem most 
tudok írni, így végülis többségében könnyebben megy. Bár néha a termem 
előszobájába beengedek néhány embert, akik segítenek az írásban.

Mit csinálsz, amikor nem írsz?
Dolgozom, de természetesen ezen kívül nekem is vannak különböző el-
foglaltságaim, imádom a sportot gyerekkorom óta, űzöm/űztem is. A foci 
igazán közel áll a lelkemhez, nemcsak játszom, hanem szívesen követem 
is az eseményeket. A sport nekem sokkal több annál, ami másnak lehet, 
úgy gondolom, hogy a testmozgás erőt és kitartást ad, akár önbizalmat is. 
De lazításként szívesen nézek sorozatokat, filmeket. Itt igazából szeretem 
a könnyedebb műfajokat. Vígjátékokat nézek, illetve vígjáték sorozatokat. 
Nem szeretek nagyon mélyre szántó történeteket követni a filmvásznon, 
mert azok gyakran megkavarnak, arra ott vannak a könyveim.

Török Petra

AZ ÍRÓI ÚT NÉHA RÖGÖS
26 éves és a negyedik könyve fog megjelenni. Könyveit szeretné minden korosztálynak szánni, de 16-20 
éveseknek szólnak leginkább a történetek. Rögös út az írói, ő is éppen ezt járja be, ahol meg kell küz-
denie a pozitív és negatív kritikákkal. Teli van ötlettel, élettel és gondolattal. Igó Norbert Krisztián-
nal beszélgettünk.

6.     Családinfó Magazin | 2017. március



Április 29. különleges nap lesz 
a Nia játékboltban. Ahogy már 
hagyománnyá vált, minden ta-
vasszal a fennállásában eltelt 
újabb évet családi nappal ün-
nepli az üzlet. A programkíná-
lat évről évre bővül. Hogy mi is 
vár az odalátogató gyerekekre 
és szüleikre az idén, arról és a 
Nia történetéről Veres Szilviá-
val, a játékbolt tulajdonossal 
beszélgettünk.

•  Már 8 éve, hogy az újszülöttektől az egész családon át, a játékos 
felnőttekig vár mindenkit a Nia. Honnan jött az ötlet, miért pont 
a játékbolt?

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 üzemel-
tettem, ahol a saját gyermekem mellett, másik sok száz gyermekkel pró-
bálgathattuk a játékokat. Néztem őket, tanultam tőlük. Egyébként mai na-
pig saját gyermekem a legnagyobb „tanácsadóm” és az általunk kínált já-
tékok nagy tesztelője.

•  Ennyi éven át hogyan alakult a kínálat, fejlesztő vagy a mai divatos szó-
val „okosjáték” maradt 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 babacsörgőktől 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.

•  Ahogyan azt már megszokhatták Tőletek a vásárlók, idén is lesz Nia családi 
nap. Mivel készültök április 29-ére, a megnyitásotok 8. évfordulójának szü-
letésnapi délelőttjére?

Igyekszünk ezt a hagyományunkat évről-évre még színesebbé tenni, prog-
ramkínálatunkat bővíteni. Lesz fejlesztőjáték-bemutató, kb. 10 féle játékot 
próbálhatnak ki ingyenesen a gyerekek és persze az érdeklődő felnőttek. 
A TV reklámokból ismert játékok közül is próbálhatnak majd az itt lévők, 
lesz nerf és lesznek interaktív játékok. A kicsiket és nagyokat együtt csalá-
di vetélkedőre invitáljuk. Izgalmas lesz, amikor ujjfestékkel lefestünk közö-
sen egy személyautót. Kézműveskedéssel, csillámtetoválással tesszük még 
emlékezetesebbé a gyerekeknek a délelőttöt. 

•  Mi a résztvétel feltétele, szükséges-e regisztrálni az eseményre?
Nincs semmi különös, nem kell regisztrálni sem, várunk minden érdeklődőt 
április 29-én 9-13 óráig szeretettel! A rendezvényünkön való jelenlét ingyenes.

•  A kínálatban lesz-e valami más ezen a napon?
Természetesen készülünk az általunk kínált termékekben is újakkal. Ha-
marosan kiemelt PIATNIK szakbolt leszünk, ez is hordoz majd magában 
újdonságokat. A szülinapi délelőttünkre különleges akciókkal készülünk.  
Aki ellátogat hozzánk, szerencsekerekünket is megforgathatja, de ezt majd 
csak akkor azon a napon... 

Virág Henrietta

SZÜLINAPOS JÁTÉKBOLT - nyolc éves a Nia
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A CEGLÉDI REFORMÁTUS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Amikor gyermekünk életét próbáljuk irányítani, „sínre tenni”, nagyon nehéz dolgunk van, hiszen arra 
összpontosítunk, hogy számára minden a legoptimálisabb és a legkedvezőbb legyen. Az iskolaválasztás 
ezen belül is egy sarkalatos pont, hiszen a nélkülözhetetlen alapokat itt sajátíthatja el, és jó esetben az 
általános iskolára nyolc évre bízzuk a gyermekünket. Jelenleg apaként én is ebben a helyzetben vagyok, 
így ezzel a szemmel is szeretnék most néhány gondolatot leírni Református Általános Iskolánkról.

Törekszünk arra, hogy olyan környezetben legyenek gyermekeink, aho-
vá örömmel indulnak el reggelente, és ahonnan mosolyogva térnek haza. 
Iskolánkban kiemelt feladat a tudás és a hit értékének felismertetése és el-
sajátítása. Hisszük, hogy valós értéket kell képviselnünk, átadnunk, amely 
a mindennapokra erkölcsi és érzelmi biztonságot ad a fejlődő ifjúságnak. 
Pedagógusaink célja, hogy a bennük rejlő értékeket és a szeretetet átadják 
a diákoknak. Ehhez pedagógusaink számára is rendszeres megerősítés, 
megújulás szükséges, amelynek jó alkalma a pedagógusok heti bibliaórája, 
valamint a félévente megrendezésre kerülő pedagógus csendesnap. Csak a 
tanulásra, megújulásra kész és képes pedagógus tudja tanítványait is folya-
matos fejlődésre késztetni.

Hogyan segítjük diákjaink kognitív és lelki fejlődését?
• Szeretet, békesség és megértés veszi körül iskolásaink életét.
•  Biztosítjuk a gyermekek sokoldalú személyiségfejlődését, a keresztyén 

értékek beépülését életükbe. Ez a nevelő hatás a rendszeres hitoktatás, a 
vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteken való részvétel mellett a min-
dennapi tevékenységeinket is áthatja. A vallásos nevelés elősegíti, meg-
erősíti a tanulók lelki fejlődését.

•  Az E-ellenőrző a tanulmányi eredmények, hiányzások naprakész köve-
tését szolgálja.

•  Felső tagozaton is biztosítjuk délután a tanulószobát az eredményes ott-
honi tanulás megsegítésére. Tanórán kívüli és egyéni foglalkozások ke-
retében biztosítjuk a tehetséges és a tanulási nehézségekkel küzdő tanu-
lóink fejlődését.

•  Számos programot, szabadidős foglalkozási lehetőséget biztosítunk, így 
a tanulók sok területen kipróbálhatják magukat.

•  Érdeklődő és tehetséges diákjainkat a legkülönfélébb versenyekre ké-
szítjük fel, házi versenyeket szervezünk számukra, és támogatjuk isko-
lán kívüli versenyeken való részvételüket is (elkísérjük őket a versenyek 
helyszínére, támogatjuk a verseny okozta feszült helyzetek helyes, a be-
lőlük a lehető legtöbbet kihozó megélésében).

• Délutánonként több sportágban is kipróbálhatják magukat diákjaink.
•  Nehézségekkel küzdő tanulóinknak iskolapszichológusi segítséget is 

nyújtunk.
•  A szabadidő hasznos eltöltésére szakköröket, színes rendezvényeket 

szervezünk, amelyekkel változatossá tesszük a gyerekek hétköznapjait. 
Rendszeresen járunk színházba és könyvtárba.

•  Az iskola által szervezett ünnepségek, megemlékezések, kulturális ren-
dezvények, a tanulók lelki életének, érzelmi viszonyulásainak pozitív 
fejlődését segítik.

•  A református fenntartó gyülekezetekkel együttműködve nyári táboro-
kat szervezünk, szociálisan rászoruló tanulóink érdekében az Erzsébet 
tábori pályázatokban is részt veszünk.

•  Célunk jó, egymást támogató kapcsolat kialakítása a pedagógusok és a 
szülők között. Valljuk, hogy csak a szülőkkel való közös értékrend és fo-
lyamatos kommunikáció mellett tud eredményessé válni nevelő-oktató 
munkánk gyermekeik számára.

Bár nevelési–oktatási intézményünket református elődeink már több mint 
470 éve alapították, az iskola megújulásra kész, állandóan fejlődik, gyerme-
keink eredményes fejlesztése érdekében új és korszerű módszertani irá-
nyokat építünk be az oktatási folyamatba, és igyekszünk a legkorszerűbb 
tárgyi feltételeket is megteremteni ahhoz, hogy az oktatás a legmodernebb 
elvárásoknak megfeleljen.

Így kerültek meghatározásra képzési irányaink (idegen nyelvi, sakk-
szorobános, művészeti irányultságok), így kerülnek beszerzésre évről évre 
új infokommunikációs eszközök (projektorok, interaktív táblák), és ennek 
tudatában próbálunk évről évre egy-egy beruházással megújulni (tornaszo-
ba, kondiudvar, épületenergetikai fejlesztés), méltóbb, motiválóbb környe-
zetet biztosítani tanulóinknak diákéveik minél örömtelibb és gyümölcsö-
zőbb itt töltése érdekében.

Kívánom, hogy a tudás, a szeretet, a gondoskodás, amit itt kapnak tanuló-
ink, akkor is szívükben őrzött kincs legyen, amikor majd saját gyermeke-
iket hozzák ide és szülőként részt vesznek egy tanévnyitón, egy iskolánk 
által szervezett rendezvényen, egy iskolai istentiszteleten vagy éppen egy 
családi napon vagy kiránduláson.

Kívánom, hogy gyermekeik a mindennapi életben is használják az itt meg-
szerzett tudást, hiszen fantasztikus szülői élmény egy-egy nyaralás, mú-
zeumlátogatás, mindennapi tevékenység, megnyilvánulás során hallani, fi-
gyelni, ahogyan az iskolában tanultakat alkalmazzák.

Kúti László 
igazgató
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Comenius, a XVII. században tevékenykedő pedagógus szerint a gyermeknevelés alapvető szín-
tere az anyai iskola, vagyis a szülői ház. Comenius az édesanyák lelkére köti, hogy neveljék sze-
retettel, gondosan gyermekeiket, mivel azok „Isten képmásai, tiszták, ártatlanok, mert hiszen az 
eredendő bűnön kívül más bűnnel még be nem szennyezték magukat”. A legfontosabb vallásos 
nevelés mellett édesanyjuktól kellett elsajátítaniuk kisgyermekkorban a legfontosabb erkölcsi eré-
nyeket, mint a mértékletesség, engedelmesség, igazmondás, szeretet, másokkal szembeni türe-
lem, udvariasság, a kétkezi munka megbecsülése és a szerény magaviselet. Úgy tartotta, 6 éves 
koruktól járjanak a gyerekek anyanyelvi iskolába, ahol elsajátíthatják a tudományok alapjait.

Napjainkban a közösségbe kerülés ideje jóval előbbre került: háromévesen a legtöbb kisgyer-
mek óvodába jár, sokan ennél is hamarabb, akár már néhány hónaposan bölcsődések lesznek. 
A gyermekek egy része úgy tűnik, könnyen beilleszkedik, mások kevésbé. Véleményem sze-
rint az „anyaiskola” szerepe ma is legalább olyan fontos, mint egykor. Szerencsésnek tartom ma-
gam, hogy anyaként mindhárom gyermekemmel együtt tölthettem élete első három évét. Örül-
tem, hogy néhány évvel ezelőtt még dönthettem afelől, beíratom-e a hatéves gyermekemet iskolá-
ba, vagy szeretném még óvodában hagyni. Már látom is az édesanyákat, akik felsikoltanak, hogy 
ők bizony biztosan nem bírtak volna ki ennyi időt ép ésszel otthon. Nem vagyunk egyformák, 
és a gyermekeink sem azok. Gyermekünk úgyis jelzi, ha nincs kész hosszabb időt távol marad-
ni tőlünk: jönnek a betegségek, s már meg is oldódott a probléma, ismét együtt lehetnek anyuval. 
A legtöbb intézményben szerveznek nyílt napokat, amikor anyukája társaságában biztonságban 
érezve magát találkozhat a kisgyermek az óvó nénikkel, gondozókkal. Talán segíthet neki a köny-
nyebb beilleszkedésben, ha rábízzuk a választást, ki a legszimpatikusabb számára, még akkor is, 
ha mi mást választanánk.

Ha tudja és érzi a gyermekünk, hogy nagyon szeretjük (méghozzá azon a szeretetnyelven, ami 
számára legfontosabb – Gary Chapman: Az öt szeretetnyelv könyvében sok hasznos információt 
olvashatunk ezzel kapcsolatban), hogy soha nem hagynánk el, és minden nap pontosan megyünk 
érte a megbeszélt időpontban, bizonyára kevesebb nehézséggel kell szembenéznünk. Nyugtassuk 
meg gyermekünket, hogy bármikor kérhet segítséget, ha szüksége van rá. A társai és pedagógu-
sai nem gondolatolvasók, de szívesen meghallgatják és segítenek neki.

Mindannyiunknak megvan az igénye arra, hogy időnként vagy bizo-
nyos szituációkban magunkban legyünk, visszavonuljunk. A kisgyer-
mekek között is találunk „megfigyelőket”, akik tökéletesen jól érzik ma-
gukat, ha nézik a többieket, és olyanokat, akik soha nem maradhatnak ki 
semmiből. Így is, úgy is tökéletesen jól érezhetik magukat, a közösség 
teljesértékű tagjaként. Arra pedig hamar rá fog jönni akár ilyen, akár 
olyan beállítottságú gyermekről legyen szó, hogy sok játékot együtt jó 
játszani, és bizonyos feladatokat csak együtt lehet hatékonyan megol-
dani, mert bizony egyedül nem megy.

Hartyániné Barta Judit
tanár, gyermekagykontroll- 

 és tanulásmódszertan-oktató

EGYEDÜL NEM MEGY…
 

„Hiába fürösztöd 
önmagadban,  

Csak másban moshatod  
meg arcodat.” 

(József Attila)Számtalanszor hallottuk már: az ember társas lény. Családba 
születünk, egész életünket kisebb-nagyobb közösségekben  
éljük le. A közösséghez tartozás sok előnnyel jár, de tetszik vagy 
sem, meg kell tanulnunk alkalmazkodni olyan emberekhez, szi-
tuációkhoz is, akikhez vagy amikhez nem feltétlenül szeretnénk. 
Ez vitathatatlan. Arról azonban már megoszlanak a vélemények, 
hány éves kortól szerencsés a gyermekeknek kortárs közösségek-
be kerülnie.

10.     Családinfó Magazin | 2017. március



A GYERMEKKORI EKCÉMA
Az atópiás vagy gyermekkori ekcéma veleszületett hajlamon alapuló, gyakran kiújuló, 
viszketéssel, száraz bőrrel járó, idült bőrgyulladás, amit a szervezet bizonyos környeze-
ti anyagokra kialakuló túlérzékenységi reakciója okoz. Az ekcéma krónikus betegség, 
fellángolásokkal és tünetmentes periódusokkal tarkított lefolyást mutat. 

A fellángolások kiváltói lehetnek klimatikus tényezők, környezeti 
allergének (pl. háziporatka, állatszőrök), vegyszerek, bakteriális toxinok. 
Élelmiszer-érzékenység is provokálhatja, de előfordulhat, hogy a kivál-
tó ok ismeretlen marad. Az atópiás ekcéma leggyakrabban gyermekkor-
ban kezdődik. Az egyik szülő érintettsége esetén a gyermeknél az atópiás 
dermatitis kialakulásának esélye 2-szer, míg mindkét szülő érintettsége 
esetén 3-szor nagyobb. A gyermekek majdnem  20%-a érintett, míg a fel-
nőttek kb. 1%-a szenved e kóros folyamattól. Az atopiás ekcéma előfordu-
lása  emelkedik: az utóbbi 30 évben megduplázódott. Ennek oka nagy va-
lószínűséggel a légszennyezettség növekedése, a megváltozott táplálkozási 
szokások és életmód, ill. a magzatot a terhesség idején és a perinatalis idő-
szakban ért káros hatások.

Hogy a környezeti allergénekre egyes emberek miért reagálnak atópiás 
ekcémával, míg mások nem, részleteiben egyre jobban ismertté válik. A 
legfontosabb kiváltó ok a bőr fő védelmi vonalának, a lipidbarriernek a 
károsodása, aminek a hátterében genetikai eltérések állnak. A bőr barrier 
funkciója megsérül, emiatt megnő a bőrön keresztüli vízvesztés, a bőr 
szárazzá válik; másrészt a környezeti allergének, irritánsok, bakteriális 
toxinok a bőr mélyebb rétegeibe tudnak bejutni, ezáltal erősebb gyulla-
dást válthatnak ki. A bőr strukturális változásai mellett a környezeti té-
nyezők, és a megváltozott immunológiai faktorok együttese eredménye-
zi a gyermekkori ekcéma kialakulását. Az immunrendszer megváltozá-
sára az ún. higiéniahipotézis ad magyarázatot: kisgyermekkorban az im-
munrendszer normális fejlődéséhez érintkeznünk kell megfelelő mennyi-
ségű mikrobiális antigénekkel, ennek elmaradása esetén az immunrend-
szer zavart szenved, és eltolódik az immunvédekezés felől az allergiás re-
akciók irányába.

Az atopiás ekcéma tünetei
A betegség tünetei lehetnek nagyon enyhék, de az életminősé-
get erősen rontó mértékűek is. Az atopiás ekcéma klinikai tünete-
it a betegség következtében fellépő gyulladás okozza. Legkevés-
bé súlyos megjelenési formája az egyszerű, száraz ekcémás folt, 
legrosszabb esetben testszerte kiterjedt, viszkető, kivakart, vér-
ző állapotot is okozhat a kór. Az ilyen állapot pedig nem csak kel-
lemetlen, de veszélyes is, mert a sérült bőrfelület elfertőződhet.   
Legyen enyhe vagy súlyos a tünete, az atopiás ekcéma valamennyi stádi-
umában jelen van  a bőrszárazság, mely a bőrfelület megváltozott zsír-
tartalma miatt alakul ki, és fokozott vízvesztést, továbbá a bőr védekező 
funkciójának csökkent működését eredményezi.

Az atopiás ekcéma kezelése
Az ekcéma jelenleg még nem gyógyítható véglegesen, csak tüneti keze-
lés lehetséges. Az ekcéma kezelésében a legfontosabb a bőr védőfunkció-
jának helyreállítása és fenntartása, a fellángolások megelőzése és a tünet-
mentes időszakok megnyújtása. Mindez a  gyulladás visszaszorításával, a 
száraz, viszkető bőr ápolásával, fenntartó kezeléssel, hidratáló és zsírozó 
készítmények napi rendszerességű, egész testfelületen történő használa-
tával érhető el.

Az atopiás ekcéma hatékony kezelésének ki-
alakításakor a betegséggel kapcsolatos vala-
mennyi fontos tényezőt figyelembe kell venni.
•  Először is ki kell küszöbölni a betegséget ki-

váltó tényezőket, amennyire ez lehetséges. 
Személyenként változó, hogy kinél mi okoz 
fellángolást, de célra vezető lehet a tiszta, por-
mentes környezet biztosítása, műszálas ru-
hák mellőzése, illatosított tusfürdők, habfür-
dők kerülése, a lakás levegőjének párásítása 
a fűtési időszakban. A lakás atkamentesíté-
se kedvezően befolyásolja a betegek bőrál-
lapotát, mivel a háziporatka a leggyakrab-
ban kimutatható allergén atópiás ekcémában. Nagyobb gyermekeknél és 
felnőtteknél allergiateszt javasolt a kontakt érzékenység kizárására. Dié-
tás étrendi megszorításokra általában nincs szükség. Súlyos esetekben 1 
éves kor alatt a tojás, a tehéntej és a szója kerülése javasolt. Atópiás csalá-
dokban fokozottan ajánlott a legalább fél éven át tartó anyatejtáplálás. Ja-
vasolt ezenkívül probiotikumok alkalmazása.

•  Az ekcémás beteg feladata továbbá, hogy magatartásbeli szokásain is vál-
toztasson: a hatékony kezelés érdekében meg kell szakítania a viszketés-
vakarás körforgását. (Ebben a feladatban segítséget nyújthat pl. ún. egy-
ujjas kesztyű vagy kötés használata, a körmök rövidre vágása.)

 •  A bőrszárazságot csökkenteni kell. Ennek érdekében a betegség minden 
súlyossági stádiumában, valamint a tünetmentes időszakokban is ajánlott 
hidratáló, zsírozó készítmények napi rendszeres alkalmazása.

•  A betegség fellángolása esetén orvosi kezelésre van szükség. Ennek fon-
tos része a betegséggel kapcsolatos felvilágosítás, az egyénre szabott te-
rápia a hosszabb tünetmentesség elérésére.

A gyógyszeres kezelés célja a bőr hidratálása, a viszketés és a gyulladás 
csökkentése, illetve megszüntetése. Ezt hidratáló krémekkel, fürdőolajok-
kal, gyulladáscsökkentő kenőcsökkel, gyógyszerekkel és fényterápiával ér-
hetjük el.

Dr. Szabó András
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TÖBBET ÉSZ-SZEL,  
MINT ERŐ-VEL!

Gyermek-agykontroll tanfolyam  
7-14 éveseknek. 
„Gyerekeink viselkedésükkel 
visszatükrözik mindazt, amit 
személyes példánk, nevelési 
szándékunk hozott létre bennük. 

Problémáik a mi problémáink tü-
körképei.” (Dr. Kígyós Éva)

Mit „tanul” a gyermek a 2 nap alatt? 
• gyorsan, hatékonyan tanulni,
• ellazulni (levezetni a dühöt, stresszt), 
•  „nagytakarítani” a gondolataiban (a negatívat pozitívvá  

változtatni), 
•  felelősséget vállalni/kiállni önmagáért, az egészségéért (sza-

vaiért, tetteiért), 
• problémáit megoldani…

A tanfolyamnak köszönhetően várhatóan könnyebben, gyor-
sabban, eredményesebben tanul; magabiztosabb, segítőké-
szebb és elfogadóbb lesz; ritkábban betegszik meg, illetve 
gyorsabban gyógyul; képes lesz céljaira koncentrálni és kont-
rollálni az érzelmeit, tetteit!

A tanfolyam játékos, interaktív, sok mozgással. „Zsuzsa néni 
játékosan ismerteti meg a gyermekeket a pozitív gondolkodás 
adta lehetőségekkel. Az agykontroll tanfolyamot végzett gyere-
kek magabiztosabbá és céltudatosabbá válnak. Döntéseiket jól 
átgondoltan saját maguk hozzák. Tudatosabban fognak hozzá 
a megfogalmazott céljaik megvalósításához. Felismerik, hogy 
a gondolatnak/szónak óriási ereje van. Képesekké válnak fele-
lősséget vállalni önmagukért, tetteikért. Ha már gyerekként is 
tisztában vannak céljaikkal, akkor ennek nagy hasznát veszik 
majd akkor is, amikor kikerülnek a szülői fészekből.”
„Ha a világon minden 8 éves gyereket megtanítanánk medi-
tálni, egy generáción belül eltűnne az erőszak a Földről.” (Da-
lai Láma)

Makra Zsuzsanna gyermek-agykontroll oktató

EGÉSZSÉGES HAJKORONA 
ÉS SZÉP ARCBŐR

Tavaly év vége óta új helyen várja ven-
dégeit a csodaszépen felújított Tí-
mea Szépségszalon, ahol a fodrászat 
mellett immár kozmetika is látogat-
ható. A sok éves tapasztalatot, a fo-
lyamatos képzések alatt megtanult 
legújabb fodrászati és kozmetikai 
technikák egészítik ki a szalonban. 

Míg Vidra Tímea, fodrász a legújabb Split-Ender hajformázó 
készülékkel vágja a hajvégeket, addig Balla-Varga Tímea, koz-
metikus a legkorszerűbb mezoterápiával szépíti a vendégeket.

Minden nő járt már úgy, hogy a nehezen megnövesztett ha-
ját a töredezés miatt le kellett vágni. A Split-Ender hajformá-
zó készülék csak a törött hajvégeket távolítja el, így nem kell 
búcsút mondani a hosszú hajnak. A gép eltünteti a sérült haj-
végeket és frissíti azokat. A Split-Ender 3-6mm hosszúságot 
vág le a töredezett hajszál végéből, úgy hogy a hajhossz nem 
változik. A haj egészségesebb, erősebb lesz, ezáltal gyorsab-
ban nő és így élet telibbé, szebbé válik. 

A tű nélküli mezoterápia vagyis az elektroporáció egy 
ránctalanító, feszesítő eljárás, amely fokozza a kollagén és az 
elasztin képződését a kezelt felületen. Mindezek mellett mély 
rétegeiben hidratálja is azt. Ez napjaink egyik legkorszerűbb 
és hatékonyabb eljárása. Klinikai tisztaságú hatóanyagok jut-
nak a kezelés során a mélyebb rétegekbe a feszesítés érde-
kében. Előnye, hogy teljesen fájdalom és duzzanat mentes. 
Eredmény, pedig már az első kezelés után is látható. A keze-
lés nem rossz élményként marad meg a páciensnek, hiszen 
mentes minden kellemetlenségtől.

A Tímea Szépségszalon mindent megtesz azért, hogy komp-
romisszumok nélküli szépséget adjon vendégeinek. Például 
ne kelljen megelégedni az egészséges, ámde rövidebb hajjal, 
illetve a kozmetikában is igyekeznek a mellékhatások és fáj-
dalom nélküli kezeléseket használni.
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A fogszabályozás célja az állcsontok és a fogazat 
növekedésének helyes irányba való befolyásolása, 
illetve a már kialakult fogazati rendellenességek 
funkcionális és esztétikai helyreállítása, javítása. 
Az American Orthodontic Society javaslata sze-
rint minden gyermeknek át kell esni 7 éves kor-
ban az első fogszabályzó szakorvosi szűrővizsgá-
laton. Ha fogszabályzásra adjuk a fejünket, feltét-
lenül szakorvossal konzultáljunk, hogy érdemben 
tájékozódjunk fogaink vagy gyermekeink fogainak 
állapotáról. 

A fogszabályozáshoz elengedhetet-
len az egyéni kezelési terv készítése, 
melyet lenyomatvétel előz meg. A ke-
zelési terv csak jó minőségű, oldalsó 
teleröntgen- és OP-felvétel segítségé-
vel készíthető el. Alkalmanként több 
kezelési terv is készíthető adott páci-
ensnek, aki a szakorvossal megbeszél-
ve, meghallgatva a lehetőségek előnye-
it és hátrányait, dönthet a legjobb vég-
eredményt nyújtó kezelésről.

Általánosan elterjedt tévhit, hogy csak a maradó fogakat lehet szabályozni 
és meg kell várni, amíg minden maradó fog előtör. A fogszabályzásra legal-
kalmasabb időszak azonban a vegyesfogazat, amikor az első nagyőrlő fogak 
már előtörtek, a metszőfogak pedig lecserélődtek a maradó metszőkre, de az 
oldalsó zónában még tejfogakat találunk. Ilyenkor az állcsontok még nagy 
valószínűséggel növekedésben vannak, amikor az állcsontok növekedésbe-
li eltérését könnyedén és eredményesen, a gyermek számára nem megterhe-
lő módon, kivehető készülékkel tudjuk orvosolni. A fogak finomszabályozá-
sára a maradó fogak előtörése után kerülhet sor rögzített készülék segítsé-
gével. Az állcsontok növekedésbeli eltérésének kezelésére a növekedési idő-
szak befejeztével is van mód. Súlyos esetben 18 éves kortól lehetőség van ún. 
sebészi fogszabályozásra, ami műtéttel egybekötött fogszabályozást jelent, 
amivel a legkedvezőtlenebb fogérintkezést és arcprofilt is sikeresen hely-
reállíthatjuk. Másik módszer, mikor fogeltávolítással kompenzálunk adott 
állcsonteltéréseket, ám ez sok esetben kedvezőtlen arcprofilt eredményez.

A fogszabályozásra használt implantátumok forradalmasították a fogsza-
bályozást, enyhe eltérés esetén a műtéti beavatkozást vagy egészséges fo-
gak felesleges eltávolítását elkerülhetjük a segítségükkel. A fogszabályo-
záshoz használt implantátum nem összekeverendő a fogak pótlására hasz-
nált implantátummal. 

A fogszabályozásban sokkal kisebb implantátumokat alkalmazunk átmeneti 
elhorgonyzási céllal, tehát ez legkésőbb a kezelés végén eltávolítható. Alkal-
mazásuk a viselőjük számára nem megterhelő, ezeket az eszközöket azon-
ban csak kiemelkedően jó szájhigiénia esetén alkalmazhatjuk. Az aszim-
metrikus fogérintkezés is könnyedén orvosolható a segítségükkel. Egy-egy 
foghiány esetén pótlás helyett “pótolhatjuk” a foghiányt saját fogainkkal is. 
Ilyenkor nincs szükség a teljes fogazat szabályozására, elég lehet azt egy 
szegmensben alkalmazni, ha nincs más megoldandó probléma. Ilyenkor is 
segítségünkre lehetnek a fogszabályzásra használt implantátumok. Foghi-
ány mellett bedőlt fogak tengelyállásának javítására és foghiánnyal szem-
ben “megnyúlt” fogak intrúziójára is használhatjuk, elősegítve egy tartósabb 
fogpótlás készítését, vagy implantátum helyének előkészítését.

A fogszabályozás hiánya a fogak elégtelen tisztíthatósága miatt fogszuva-
sodáshoz, fogágybetegséghez, állkapocsízületi problémákhoz, alvási és lég-
zésproblémákhoz (alvási apnoe) vezethet és akkor még nem említettem a 
kedvezőtlen mosolyt és arcesztétikát, ezért minden korosztálynak javasolt 
egészségmegőrzés céljából a fogszabályozás.

Dr. Mihályfi Ágnes  
Fogszabályzó szakorvos

FOGSZABÁLYZÓ KISOKOS
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Az intim területek korrekciója az egészség mellett az életminőség javulása mi-
att is fontos. A Magyarországon még csak kevés helyen elérhető Fotona által fej-

lesztett Er:Yag lézertechnikát Kecskeméten már alkalmazzák. Az intimlézeres techno-
lógia forradalmasította a hüvelyszárazság, egyes vizelettartási zavarok- és süllyedéses pa-

naszok gyógyítását. Az eddig csak műtéti úton kezelt problémákat, már diszkrét környezet-
ben, elegáns magánrendelőben 2-3 alkalommal, alkalmanként 20 perc alatt, fájdalom- és mel-

lékhatás-mentesen lehet megoldani. Nem kell végigmenni egy műtéti, kórházi tortúrán, amely-
nek még szövődményei is lehetnek.

Több szülés után, idősebb korban, esetleg kötőszöveti gyengeség miatt felléphetnek vizelettartási 
problémák. Az a tapasztalat, hogy a nők ezt nem merik bevallani még a nőgyógyászuknak sem, pedig 

megkeseríti hétköznapjaikat. Az inkontinenciának két típusát különböztetjük meg. A stresszre, vagyis 
köhögésre, tüsszentésre, futásra, ugrálásra meginduló, elcsöppenő vizelet, az ami nagy valószínűséggel 
gyógyítható ezzel a technológiával. Az ún. késztetéses inkontinenciára nem alkalmazható a lézer. A lé-
zer a hüvelyfalat stimulálja, amely által kollagén újraképződése lép fel és megfiatalodik a szövet. Az am-
buláns 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 hormontartalmú gyógysze-
rekkel 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 félév 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 megfontolni az 

intimkorrekciót, akár kamatmentes részletfizetésre is. A felhőtlen közös családi élmények 
és a házastársi együttlétek megérdemlik azt, hogy felismerjük a hátráltató problémákat, 

merjünk azokról beszélni 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 hüvely-
szárazság. Ezek mind nagyban meghatározzák a nők közérzetét, önbecsülését.
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A tudatos jelenlét, Mindfulness azt jelenti, hogy tudatos figyelmet 
fordítunk mindarra, ami az adott pillanatban a testünkben, elménk-

ben és a külső környezetünkben éppen történik. Célja az, hogy minél tel-
jesebb valónkkal legyünk jelen a pillanatban. Az élmények éber, ítélkezés, el-

utasítás és reakció-mentes, nyitott megélésének módja ez, ami számtalan po-
zitív testi és lelki hatással bír: csökkenti a stresszt, erősíti az immunrendszert, 

csökkenti illetve kezelhetővé teszi a fájdalmat, csökkenti a depresszió és a szo-
rongásos problémák kialakulásának és kiújulásának veszélyét, javítja a szociális 

kompetenciát és javítja a figyelmet és memóriát. Akik gyakrabban élik meg a tuda-
tos jelenlétet elégedettebbek az életükkel, magasabb az önbecsülésük, valamint sok-
kal elfogadóbbak önmagukkal és másokkal szemben.

Hogy ne lenne minderre szükség a gyermekvárás alatt, 
amikor annyi test-lelki változás történik a nő és a család 

életében. A várandósság ideje alatt olyannyira nem ritkák a 
hangulatzavarok, hogy a nők 25-30%-a számol be depresszív 

tünetekről, főleg az első és harmadik trimeszter ideje alatt. Kutatások sze-
rint a terhesség alatt az anya által átélt tartós stressz megnöveli a szülés kö-
rüli komplikációk és a szülés utáni érzelmi párkapcsolati problémák való-
színűségét, és sajnos negatívan befolyásolja a korai anya-gyerek kapcsolatot 
is. A későbbi szülői magatartásra is negatív hatással bírhat.

A szülés utáni problémák közül az átmeneti, a szülést követő na-
pokban megjelenő, kezelést nem igénylő és általában magától elmú-
ló Posztpartum blues a leggyakoribb, ami 50-85% arányban fordul elő. A 
posztpartum depresszió előfordulási gyakorisága 10-20%. A szülést kö-
vetően legalább két héten át fennálló depresszív tünetek jellemzik, ame-
lyek már kezelést igényelnek. A ritkább, az esetek 0,1-0,2%-ában előfordu-
ló Posztpartum pszichózis általában a szülés után 2-3 héttel indul, és súlyo-
san befolyásolhatja az édesanya újszülöttről és önmagáról való gondosko-
dásának a képességét. Ez a zavar akár önveszélyes, vagy a csecsemőre fe-
nyegető magatartáshoz is vezethet.

A tapasztalatok szerint azonban van egy nagyon hatásos természetes és 
negatív mellékhatásoktól mentes módszer a várandósság és szülés körüli 
stressz enyhítésére, és a hangulat javítására.

Mióta Jon Kabat-Zinn elkezdte a Tudatos Jelenlét Alapú Stresszcsökkentés 
(MBSR) kurzusait az 1970-es évek végén a Massachusetts-i Egyetem  
Medical Center-jében a Tudatos Jelenlét alapú intervenciók és MBCT (Tu-
datos Jelenlét Alapú Kognitív Terápia) programok hatékonyságát tudomá-
nyos vizsgálatok sorozata igazolta. Nancy Bardacke bába 1998-ban hozta 
létre a Tudatos Jelenlét Alapú Gyermekszülés és Nevelés programot, ami 
azóta meghódította a világot, hiszen egyformán segít a szorongás, féle-
lem és a fájdalom kezelésében.

A Tudatos Jelenlét, még ha valakinek misztikusan hangzik is, nem kíván 
semmilyen vallási vagy világnézeti elköteleződést, nem kell hinni benne, ha-
nem egy modern, bizonyítékokon alapuló terápiás módszernek tekinthető. 
Segall, Williams és Teasdale 1990-es első könyve óta a Tudatos Jelenlét Ala-

pú Kognitív Terápia meghódította a világot és még mindig egyre növekszik 
rá az igény. Az akadémikusok érdeklődését is felkeltette. Ezt tükrözi, hogy 
évente több mint 500 tudományos lap közöl Tudatos Jelenléttel kapcsolatos 
vizsgálatokat. A pszichológia és idegtudományok fejlődésével egyre többet 
tudhatunk meg a Tudatos Jelenlét működésének mechanizmusairól. 

Az Oxford Mindfulness Center (OMC) vizsgálata igazolta, hogy az 
MBCT, Tudatos Jelenlét Alapú Kognitív Terápia különösen hatékony sú-
lyos rekurrens depressziók esetén a visszaesések megelőzésében. A tuda-
tos jelenlét állapotában a csapongó gondolatok megszelídülnek és kezel-
hetőbbé válnak, az ember teljesebbnek érzi az életét és képessé válik az 
elégedettség érzésére. A nők akár 20%-át érintő szülés utáni depresszió 
megelőzése nagymértékbe javítaná a kismamák életminőségét és a későb-
bi anya-gyermek kapcsolatot, sőt később a gyermekek érzelmi életét is. 
A Mindfulness gyakorlatok a Tudatos jelenlét érdekében könnyen kivite-
lezhetők és elsajátíthatók. 8 héten át heti egy csoportos foglalkozással és 
napi egy óra gyakorlással beültethetőek a mindennapi életbe. 

A befektetett idő és gyakorlás azt eredményezi, hogy a résztvevők megér-
tik, hogyan függenek össze érzéseik és gondolataik, hogyan változtathat-
nak hangulatukon, hogyan alakíthatnak ki és tarthatnak fenn jó kapcsola-
tot saját magukkal és érhetnek el végül jobb életminőséget.

Bálint Andrea

MINDFULNESS
- a Tudatos Jelenlét és a Gyermekvárás,  
gyermekszülés és a szülés utáni depresszió

Családinfó Magazin | 2017. március     15.



Tisztelt Betegeink, Vendégeink!

Elsősorban köszönjük Önöknek, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és 
gyógyulásuk helyéül és eszközéül a Lifemed Stúdiót választották. Sze-
rénytelenség nélkül mondhatjuk el, hogy az ebben a formában csaknem 
egy éve működő Stúdió népszerűvé vált Cegléden és környékén.

Bízunk benne, hogy mottónknak sikerült és ezután is sikerül megfelelni: 
„Tisztában vagyunk vele, hogy vállalkozásunk akkor lesz sikeres, ha pácien-
seink gyógyultan lépnek ki az ajtón.”

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy szolgáltatásaink jelentős bővítés előtt 
állnak. Növekvő orvoslétszámmal, bővülő gépparkkal várjuk a gyógyulni vá-
gyókat. Február 1-től kardiológiai, bőrgyógyászati, kézsebészeti, urológiai 
illetve újabb traumatológiai szakrendelésünk nyílik. 

A kardiológiai szakrendelésen szívultrahang és néhány hét múlva a legma-
gasabb színvonalat képviselő terheléses EKG vizsgálatra, 24 órás Holter 
vérnyomás monitorizálásra lesz lehetőség. Megtalálható lesz az arteriográf 
elnevezésű készülék, mely már akkor megállapítja az érelmeszesedés leg-
korábbi szakaszának kialakulását, amikor a páciensnek még egyáltalán 
nincs panasza. Épp ezért javasoljuk a készülék alkalmazását szűrővizsgá-
latok végzésére.

Fizioterápiás gépeink száma is növekszik. Kiegészül egy forradalmian új 
elven működő mélyoszcillációs terápiát végző géppel, melyet olyan ese-
tekben is lehet használni (pl. bent lévő műtéti fémanyagok mellett), amikor 
az egyéb eljárások használata ellenjavallt. Modern nyirokmasszázst vég-
ző nyomásterápiás eszközt állítunk rendszerbe, amellyel eredményesen le-
het kezelni a számtalan okból keletkező végtagi vizenyőket, duzzanatokat, 
megelőzve a fekélyek, ízületi mozgásbeszűkülések kialakulását. Moderni-
záljuk meglévő fizikoterápiás eszközeinket is, új és nagyobb teljesítményű 
lökéshullám-, ultrahang- és elektroterápiás gépek formájában.

Rövidesen beszerzésre kerül vér és vizelet alapvető vizsgálataira alkal-
mas laborautomata is. 

Cegléd, Mátyás király u. 53.
+36 53 581 235
•  Gyógytorna és Fizikoterápia : +36 30/ 586 9050
•  Szakorvosi rendelés: +36 30/ 181 8618 
• Masszőr, csontkovács: +36 30/ 677 6508
• info@lifemed.hu

Orvosaink továbbra is gyakran találkoznak a korszerű diagnosztikus eszkö-
zök elérhetetlenségének és a végeláthatatlan előjegyzések problémájával. 
Rövidesen utolsó generációs MR (mágneses rezonancia) készülék beállítá-
sát tervezzük bízva abban, hogy megkönnyítjük a környék betegeinek, sé-
rültjeinek korrekt diagnosztizálását.

Tapasztaltuk, hogy praxisunkban nem ritkán fordulnak hozzánk „kal-
lódó” betegek, akik számtalan szakrendelésen jelentek meg hóna-
pok alatt, tetőtől talpig ki vannak vizsgálva, csak két dologra nem de-
rült fény: mi a bajuk, és miként fognak meggyógyulni. Számukra ter-
vezünk egy több orvos által egyszerre nyújtott konzílium rendszert, 
ahol maximum két megjelenéssel, ha lehetséges további vizsgálatok 
és időhúzás nélkül segíteni tudunk.

Végül, de nem utolsó (sőt első-) sorban növeljük gyógytornászaink 
számát is, hiszen ez a sok új, modern gép az ő tudásuk és tapasz-
talatuk nélkül mit sem ér.

Korábbi szolgáltatásaink változatlan formában rendelkezésre áll-
nak. Az újdonságokról igyekszünk több fórumon időben tájékoztat-
ni Önöket.

A fentiek szükségessé teszik, hogy 2017. elején új, nagyobb 
helyre költözzünk. Reményeink szerint a szintén központi elhe-
lyezkedésű új rendelő, mely Cegléden, a Mátyás király utca 
53. szám alatt található, az eddiginél magasabb színvona-
lú szolgáltatást tesz lehetővé. Mindent meg fogunk tenni an-
nak érdekében, hogy a legnemesebb cél teljesüljön, hogy Önök 
gyógyuljanak!

Dr. Elekes Csaba

• TRAUMATOLÓGIA:
Schriffert András főorvos, a Toldy Ferenc Kórház Baleseti Sebészetének 
osztályvezető főorvosa. A sérülések és következményeik ellátásában több 
évtizedes tapasztalattal rendelkezik, emellett foglalkozik a nagyízületek ko-
pásos elváltozásaival, specialitása a térdízület elváltozásai.

• KARDIOLÓGIA:
Bujdosó Ágnes főorvos, a Toldy Ferenc Kórház Kardiológiai Osztályán dol-
gozik, a kardiológia, illetve az aneszteziológia és intenzív terápia szakorvo-
sa. A kardiológiai vizsgálatok teljes spektrumával foglalkozik, kezdve a szok-
ványos fizikális, EKG vizsgálattal, a szívultrahangon át a legbonyolultabb ter-
heléses vizsgálatokig.

• BŐRGYÓGYÁSZAT:
Csősz Judit, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Bőr- és Nemibeteg gondozó és 
szakrendelőjének adjunktusa. Specialitása a pikkelysömör modern, biológi-
ai kezelésén kívül az anyajegy szűrés, pattanásos bőr, bakteriális-, gombás 
bőrfertőzések, körömgomba, ekzema kezelése, és a kozmetológia.

• UROLÓGIA:
Rosztóczy Levente urológusként 22 éve dolgozik, hat éve pedig háziorvos. 
Komoly klinikai onkológiai, belgyógyászati, sebészeti tapasztalata is van. 
Specialitása az urológiai ultrahang keringésvizsgálattal, prosztata szűrés, vi-
zelési gondok kezelése férfiak és nők esetében is, vesekő problémák, hó-
lyaghurut, szexuális zavarok kezelése.

ÚJ RENDELÉSEK
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„Tisztában vagyunk vele, hogy vállalkozásunk akkor lesz sikeres,  
ha pácienseink gyógyultan lépnek ki az ajtón.”
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A nyirokrendszer felelős a szövetek közötti folyadéknak a szövetekből 
való eltávolításáért. Ez veszi fel és szállítja a zsírsavakat és zsírokat a ke-
ringésből, és szállítja a nyirokcsomókban az antigénprezentáló sejtek-
nek, ahol ezek immunválaszt váltanak ki. A nyirokrendszer betegségei 
és egyéb zavarai rendszerint duzzanatot és egyéb tüneteket okoznak. 
Nyiroködéma alatt az elsődleges vagy másodlagos nyirokkeringési za-
var következtében kialakuló helyi vizenyőt, duzzanatot értjük. Soha nem 
érinti az egész testet, mindig egy-egy testrészre korlátozódik. A prob-
léma lehet elsődleges, azaz veleszületett, illetve másodlagos, amikor a 
nyiroködéma valamilyen betegség következtében alakul ki. A nőket négy-
szer gyakrabban érinti a nyiroködéma, mint a férfiakat; Magyarországon 
a betegek számára vonatkozóan csak becslések vannak, a legutolsó 
ilyen 800 ezer érintettel számolt. A szakmabeliek szerint alulbecsült adat, 
mert itthon rengeteg olyan vénás és ízületi kopásos beteg él, akinek éle-
tét megkeseríti a gátolt nyirokkeringés kiváltotta kéz- és lábdagadás. Így 
nem meglepő, hogy a merészebb becslések 30 százalékosra teszik a 
probléma valamilyen szintű megjelenését.

Veleszületett, fejlődési rendellenesség miatt kialakuló nyiroködémával az orvo-
sok ritkábban találkoznak, a betegek nagyjából 10 százaléka sorolható ebbe a 
csoportba. E típusnál a tünetek megjelenhetnek már csecsemőkorban is, de 
csak akkor, ha a nyirokrendszer nagyon fejletlen. Más esetben a tünetek az élet 
bármely szakaszában, de jellemzően pubertáskorban, vagy a klimax körüli idő-
szakban jönnek elő. A másodlagos nyiroködémáknak rengeteg oka lehet. Áll-
hat a hátterében például daganatos betegség, amikor a konkrét kiváltó ok az, 
hogy a tumor a nyirokereket, nyirokcsomókat beszűri, azokban áttétet képez, ily 
módon gátolva a nyirokkeringést. A nyiroködéma a kezelés következtében is ki-
alakulhat, például akkor, amikor egy emlődaganat műtétekor a nyirokcsomókat 
is eltávolítják vagy besugarazzák, emiatt pedig a nyirokkeringés gátolttá válik.

Másodlagos nyirokkeringési zavarhoz a vénák betegsége, a vénaelzáródás 
vagy a vénabillentyű-elégtelenség is vezethet. Ez esetben az ok, hogy a szö-
vetközti folyadékot részben a vénák szállítják vissza, részben a nyirokrendszer. 
Ha pedig a vénák nem működnek megfelelően, akkor nagyobb terhelés jut a 
nyirokerekre, amelyek egy darabig küszködnek, de végül kimerülnek. Tipikus 
az is, hogy nyiroködéma a kopásos ízületi betegségek következtében alakul ki, 

akár fiatalabb, 40-50 éves betegeknél is. Ilyenkor 
a konkrét kiváltó ok az, hogy a térd vagy a csípő 
elkezd kopni és deformálódni, a fájdalom miatt a 
beteg egyre kevesebbet mozog, ezáltal kiesik a 
nyirokkeringést is segítő "izompumpa".

A nyiroködémát fertőzések, például orbánc is ki-
válthatják - ez a hirtelen kezdődő, magas lázzal 
és hidegrázással járó betegség olyan gyulladást 
okoz, ami a nyirokereket is érinti, azokban emiatt 

hegesedés következik be. A nyirokerek gyakorlatilag tönkremennek, képtelenek 
lesznek feladatuk ellátására, ami miatt nyiroködéma alakul ki; a károsodás már 
nem fordítható vissza, a tüneteket pedig csak kezelni lehet. Míg a felnőtteknél 
a leggyakoribb nyiroködémát okozó fertőzés az orbánc, addig a gyerekeknél a 
hónaljban, lágyékhajlatban kialakuló vírusos nyirokcsomó gyulladásokat lehet 
kiemelni. A gyulladások következtében a nyirokcsomó hegesedik, a heg pedig 
gátolja a nyirokkeringést. Azaz ha a heg például az egyik ágyékban alakul ki, ak-
kor a nyiroködéma azt a lábat fogja érinteni, amelyik oldalon a nyirokcsomó van.

Balesetek, csonttörések, boka- és lábszártörés, ortopédiai műtétek után a 
protézis, például térd- vagy csípőprotézis behelyezése után is kialakulhat 
nyiroködéma hosszabb-rövidebb időre - ezek az úgynevezett poszttraumás, 
postoperatív nyiroködémák. A nyiroködéma kezelésére nincsenek gyógyszeres 
lehetőségek, egyedül fizioterápiás, ödémacsökkentő módszerekkel történhet. 
Ez utóbbiak manuális nyirokdrenázson, azt kiegészítő kompressziós terápián, 
valamint speciális tornagyakorlatok kombinációján alapulnak. A kezelésnek két 
fázisa van: az intenzív szakasz kórházban vagy szakambulancián, a fenntar-
tó kezelés pedig már a beteg otthonában történik. Az intenzív kezelési szak-
ban a terapeuta a kötőszövetre gyakorolt speciális fogásokkal megnyitja az ad-
dig nem működő kis nyirokkapillárisokat, illetve eltereli a szövetközti folyadékot 
a károsodott területről az ellenoldali testfél ép nyirokkeringésű rendszere felé. 

A kompressziós kezelés célja a kötőszöveti folyadékpangás csökkentése, az 
izompumpa aktiválása. Az intenzív kezelési fázisban kompressziós pólyákkal és 
gépi kompresszióval gyógyítanak. A gépi kompressziót többkamrás pneumati-
kus készülékkel végzik: a készülék végtagra felhelyezett mandzsettáinak légte-
rei egymás után fúvódnak fel, az összes cella felfúvódása után pedig a nyomást 
rövid ideig megtartva, egyszerre enged le valamennyi cella. Ezzel a hullámsze-
rű masszázzsal mechanikusan préselődik ki a végtagban megrekedt vizenyő. 

Az intenzív kezelés a probléma súlyosságától, illetve elhanyagoltságától függő-
en - azaz, hogy mennyire kemény a végtag, mennyire épült át kötőszövetesen 
- két-három hétig tart. Az intenzív kezelést követően a betegnek otthon is fenn-
tartó kezeléseket kell végeznie - kompressziós pólyákkal vagy kompressziós 
harisnyával, amit keringésjavító tornával kell kiegészíteni. A lymphoedema te-
hát nem gyógyítható, de karban tartható, kezelhető betegség. A kezelés a tü-
netek megjelenésétől a beteg élete végéig tart, de ezzel megelőzhető a prog-
resszió és a szövődmények kialakulása.

A BTL Lymphastim sűrített levegős nyomásterápiás elven műkö-
dik. A számos átfedő kamrával rendelkező speciális applikátorok eny-
he masszázst biztosítanak, amely serkenti a nyiroknak a szervezet-
ben történő természetes keringését, hasonlóan a terapeuta által 
biztosított manuális nyirokelvezetéshez.

KÉZSEBÉSZET:
Hazafi József, a Toldy Ferenc Kórház Baleseti sebészeti Osztályának trau-
matológus és kézsebész főorvosa. Foglalkozik a kéz degeneratív betegsé-
geivel és sérüléseivel, rendszeresen és kiváló eredménnyel végez ambuláns 
kis kézműtéteket és nagy precizitást igénylő bonyolult helyreállító beavatko-
zásokat biztos kórházi háttérrel.

• NYIROKÖDÉMA KEZELÉS
Nyiroködéma alatt az elsődleges vagy másodlagos nyirokkeringési zavar követ-
keztében kialakuló helyi vizenyőt, duzzanatot értjük. Soha nem érinti az egész 
testet, mindig egy-egy testrészre korlátozódik. A probléma lehet elsődleges, azaz 
veleszületett, illetve másodlagos, amikor a nyiroködéma valamilyen betegség kö-
vetkeztében alakul ki. A nőket négyszer gyakrabban érinti a nyiroködéma, mint a 
férfiakat; Magyarországon a betegek számára vonatkozóan csak becslések van-
nak, a legutolsó ilyen 800 ezer érintettel 
számolt. A stúdiónkban szakavatott és 
nagy gyakorlattal rendelkező terapeuta 
által használt BTL Lymphastim sűrített 
levegős nyomásterápiás elven műkö-
dik. A számos átfedő kamrával rendel-
kező speciális applikátorok enyhe masz-
százst biztosítanak, amely serkenti a nyi-
roknak a szervezetben történő természe-
tes keringését.

• MÉLYOSZCILLÁCIÓS TERÁPIA
Ellentétben a hagyományos elektroterápiával, mely az ideg-izom egységre 
hat, a HIVAMAT, azaz a mélyoszcillációs készülék a kezelt terület egy egye-
dülálló, nagyon mélyreható, tartós hatású rezonanciarezgése által működik. 
A hatás a legminimálisabb nyomásra jön létre, ezért olyan esetekben is al-
kalmazható (pl. friss operációk után, heveny fájdalom vagy nyílt sebek ese-
tén stb.), amikor más, szokásos kezelésmódokat még nem lehet elkezdeni, 
vagy a fizikális medicina szokványos eszközeivel egyáltalán nem kezelhetők.

• KARDIOLÓGIAI ESZKÖZÖK
Teljes körű kardiológiai kivizsgálásra lesz lehetőség a stúdióban, melyhez 
a legkorszerűbb eszközök állnak rendelkezésre: szívultrahang, nyugalmi és 
terheléses rendszer, kerékpár- és futópad ergométerrel, 24 órás EKG és vér-
nyomásmérő, úgynevezett Holter rendszer.
Rövidesen elérhetővé válik az arteriográf, egy új diagnosztikai módszer, 
amelynek segítségével egyszerűen adhatunk megbízható és a beteg szá-
mára is könnyen értelmezhető információt a nagyerek rugalmasságának 
megváltozásáról, mely a kardiovaszkuláris rizikó kiemelten fontos, meghatá-
rozó eleme. Magyarul a szívbetegség tüneteinek megjelenése előtt fel tud-
juk mérni a szívbetegség kockázatát.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK

NYIROKMASSZÁZS  
TERÁPIA
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Mi a HIVAMAT működésének elve? Ellentétben a hagyományos elekt-
roterápiával, mely az ideg-izom egységre hat, a HIVAMAT, azaz a 
mélyoszcillációs készülék a kezelt terület egy egyedülálló, nagyon 
mélyreható, tartós hatású rezonanciarezgése által működik.

Ha egy félvezetőt (pl. emberi test) két elektróda közé helyezünk, akkor az 
elektródák között elektrosztatikus mező keletkezik. Ha ez az elektroszta-
tikus mező pulzál, és az egyik elektróda mozog, a közöttük lévő szöve-
tek rezonálni kezdenek, azaz ritmikus alakváltozás jön létre. Ez elsősor-
ban az úgynevezett mikrocirkulációra van hatással, az adott területen ki-
alakul a folyadékegyensúly, vagyis a sérült szövetek, sejtek, nyirok- és 
vérerek közötti áramlás normalizálódik, a fájdalmat és további szöveti káro-
sodást okozó káros anyagok eliminálódnak. 

A hatás a legminimálisabb nyomásra jön létre, ezért olyan esetekben is al-
kalmazható (pl. friss operációk után, heveny fájdalom vagy nyílt sebek ese-
tén stb.), amikor más, szokásos kezelésmódokat még nem lehet elkezde-
ni, vagy a fizikális medicina szokványos eszközeivel egyáltalán nem kezel-
hetők. Kis túlzással kijelenthető, hogy minél hevenyebb a szövetkárosodás, 
annál eredményesebb a mélyoszcillációs terápia.

Milyen lehetőségek nyílnak meg e terápia alkalmazásával? Heveny sérülé-
sek azonnali kezelése, műtét előtt, műtét után, nagyon fájdalmas állapotok 
megszüntetése, ödémák, veleszületett, örökletes, krónikus légúti és emész-
tőrendszeri panaszokat okozó megbetegedések.

Milyen betegségek esetében jelentősek az eredmények?
• Sportsérülések
• Vérömlenyek
• Rándulás
• Izomláz
• Égési sérülések
• Porckopás
• Alagútszindrómák
• Teniszkönyök
•  Derékfájás alsóvégtagba sugárzó fájdalommal
• Sokízületi gyulladás heveny fellángolása

•  Morbus Sudeck (gipszelés, rögzítés,  
műtét utáni végtag duzzanata, majd sorvadása)

• Az izom görcsszerű állapotai
• Csontritkulás okozta fájdalom

Mely esetekben ellenjavalt a HIVAMAT® kezelés?
• Heveny gyulladás
• Fertőző betegségek
• Aktív TBC
• Trombózis 
• Orbánc
•  Szívritmusszabályozó (pace-maker)

egyéb elektronikus implantátumok
• Terhesség

Azzal szinte mindenki egyetért, hogy egészségünk az egyik legfonto-
sabb ahhoz, hogy boldog és teljes életet éljünk, mégis gyakran túl termé-
szetesnek vesszük. Napjainkban az egészséges életmód igazi kihívás, 
amihez nem elegendő az elszántság, sajnos pénzbe is kerül.

Vannak olyan, az egészség védelmét célzó szolgáltatások, amelyeket a tár-
sadalombiztosítás egyáltalán nem, vagy csak részben támogat. Az önkén-
tes egészségpénztárakat ezeknek a szolgáltatásoknak a finanszírozására 
találták ki. Az egészségpénztári megtakarítás egy speciális öngondoskodá-
si forma, amely lehetővé teszi, hogy ne csak egészségtudatosan, de pénz-
ügyileg is a lehető legokosabban tegyünk egészségünk megőrzése érde-
kében. Az önkéntes egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük 
alapján a közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, vala-
mint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújthat.

A fentiek miatt döntöttünk ügy, hogy a jelentős egészségpénztárak mind-
egyikével szerződést kötünk. Ezek az alábbiak:

•  TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• OTP Egészségpénztár
• PRÉMIUM Egészségpénztár
•  MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
•  Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár
•  Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár
•  Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
•  Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• Medicina Egészségpénztár
• Vitamin Egészségpénztár

A szerződések egy része már megköttetett, ennek tényét és a megállapo-
dás szerinti árengedményt honlapunkon és az egészségpénztárak hon-
lapján is folyamatosan nyomon követhetik. Recepciónkon láthatják azoknak 
a pénztáraknak a logóját, akikkel érvényes megállapodásunk van. Lehető-
ség van nálunk a pénztár részére kiállított számla ellenében készpénzzel és 
egészségpénztári kártyával is fizetni. Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink 
igénybevételével kiváló lehetőséget teremtünk egészségpénztári megtaka-
rításaik felhasználására.

Ugyancsak recepciónkon POS terminál került elhelyezésre, így ezentúl nem 
csak készpénzben, hanem bankkártyával is fizethetnek nálunk.

MÉLYOSZCILLÁCIÓ

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK,
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG
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A pikkelysömörben szenvedő beteg sajátságos biológiai válaszát módosí-
tó biológiai terápia nagy előrelépés, új lehetőség a psoriasis kezelésében.

Szervezetünkben, így fontos, önálló szervünkben, a bőrben is, bonyolult folya-
matok zajlanak. Van saját immunrendszere, és a különböző fizikai, lelki beha-
tásokkal szemben védekezünk gyulladásos folyamatok segítségével. Az im-
munválasz szabályozásában fontos szerepet játszanak a citokinek. Pikkely-
sömörben bizonyos citokinek (TNF-alfa, interleukin 12/23, interleukin 17; ezek 
irányítják az immunválaszban a sejtek közötti kommunikációt, jelzéseket, ha-
tásukat a sejtek receptoraihoz kapcsolódva fejtik ki) felszaporodnak, ami a 
psoriasisra jellemző válaszhoz vezet. Ezt tereli megfelelő irányba, módosítja 
a biológiai kezelés. 

A biológiai terápiás szerek olyan mesterségesen előállított ellenanyagok, 
melyek gátolni képesek azokat az interleukinokat, melyek a sajátságos 
psoriasisos válaszért felelősek. Innen származik a biológiai terápia elnevezés. 

Az IL12/23, valamint az IL/17 gátlókat már kifejezetten psoriasis kezelésére fej-
lesztették ki, és várható további IL gátlók bevezetése is.

Ha a psoriasis középsúlyos, vagy súlyos (akár a kiterjedést, akár az életmi-
nőség befolyásolását tekintve), és a szokványos kezelések nem javítanak, 
vagy bármi okból nem adhatók, mérlegelhető a biológiai kezelés. Mint minden 
gyógyszernek, a biológiai kezelésnek is lehetnek mellékhatásai, ezért a keze-
lés előtt alapos, részletes kivizsgálás történik.

Hogyan történik a kezelés? Biológiai kezelésre hazánkban csak a Biológi-
ai Terápiás Centrumokban, a gyógyszer felírására jogosult helyeken van le-
hetőség. A gyógyszer injekció formájában kerül előállításra. Adható bőr alá, 
subcutan (mint pl. az inzulin), vagy infúzióban.  A subcutan alkalmazhatók kö-
zül egyeseket a beteg otthonában adja be magának, más esetben a Biológiai 
Terápiás Centrumban kapja meg. 

Hasonlóan más kezelésekhez, a biológiai kezelés sem gyógyítja meg a pikkely-
sömört, tünetmentesíti, tehát visszafejleszti a psoriasist, de ez nem végleges. 

(Jelen feljegyzés Dr Berecz Margit:  
A pikkelysömör biológiai kezeléséről c. cikke alapján íródott)

PSORIASIS
ÁRAK - 2017.

RENDELÉSI IDŐK

Fenséges érzés, egészségesen éb-
redni egy hosszú betegség után.

GYÓGYTORNA ÉS FIZIOTERÁPIA:
   Hétfő – péntek 9.00 – 17.00
   Szombat 9.00 – 13.00

ORVOSI RENDELÉSEK:
•  Hétfő: 

Dr Hazafi József kézsebész  14.00 – 16.00 
Dr Schriffert András traumatológus  17.30 – 19.30

•  Kedd: 
Dr Nádas Katalin reumatológus  18.00 – 20.00

•  Szerda: 
Dr Csősz Judit bőrgyógyász  16.00 – 18.00 
Dr Dobrean Levente ortopéd sebész  18.00 – 20.00 
Dr Rosztóczi Levente urológus  17.30 – 19.30

•  Csütörtök: 
Dr Elekes Csaba traumatológus  18.00 – 20.00

•  Péntek: 
Dr Bujdosó Ágnes kardiológus  17.00 – 19.00

GYÓGYTORNA
Általános: 30 perc 2.000 Ft, 45 perc 2.500 Ft, 1 óra 3.000 Ft
 30 perc 5 alk. 9.000 Ft 10 alk. 18.000 Ft
 45 perc 5 alk. 10.000 Ft 10 alk. 22.000 Ft
 60 perc 5 alk. 13.000 Ft 10 alk. 27.000 Ft
Speciális gyógytornák:
• Schroth torna: 30 perc 2.000 Ft, 45 perc 2.500 Ft
 30 perc 10 alk. 18.000 Ft; 
 45 perc 10 alk. 22.000 Ft
• Mckenzie: 1 óra 3.500 Ft
• Evminov:45 perc 2.500 Ft, 10 alk. 22.000 Ft. 
• Manuálterápia: 1 óra 5.000 Ft
• Trigger pont terápia: 30 perc 2.500 Ft
•  Függesztőrács: 30 perc: 2.500 Ft, 45 perc: 3.000 Ft 

45 perc 5 alk. 12.000 Ft, 10 alk. 22.000 Ft
• Medical taping területtől függően: 1.500/2.000 Ft

FIZIKOTERÁPIA
• Ultrahang: 2.000 Ft, 10 alk. 18.000 Ft
• Lézerkezelés: 3.000 Ft, 5 alk. 12.000 Ft
• Elektroterápia: 2.000 Ft, 10 alk. 18.000 Ft
• Lökéshullám terápia: 5.000 Ft, 5 alk. 22.000 Ft
• Bemer terápia: 2.000 Ft, 5 alk. 9.000 Ft, 10 alk. 18.000 Ft
• Mélyoszcilláció: 3.000 Ft, 5 alk. 13.000 Ft, 10 alk. 25.000 Ft

NYIROKMASSZÁZS
Első alkalom 90 perc (vizsgálat, kezelés, tanácsadás), 10.000 Ft
• Teljes test nyirokkezelés 90 perc, 10.000 Ft
•  Alsó végtag 

Kézi nyirokkezelés 30 perc 5.000 Ft, 45 perc 7.000 Ft, 60 perc 9.000 Ft 
Gépi, egy csizmás kezelés: 2.500 Ft 
Gépi, nadrágcsizmás gépi kezelés: 4.000 Ft

•  Felső végtag 
Kézi nyirokkezelés 5.000 Ft 
Gépi kezelés 2.000 Ft

•  Kombinált kezelés 
Gépi pneumatikus nyirokkezelés kézi előkészítéssel  
15+30 perc 4.000 Ft, 15+45 perc 5.000 Ft, 15+60 perc 6.000 Ft 
Egy alk. 3.000 Ft, 5 alk. bérlet 13.000 Ft, 10 alk. bérlet 25.000 Ft

ORVOSI RENDELÉSEK
• Szakorvosi vizsgálat 5.000 Ft
• Vényírás 2000 Ft

•  Kardiológiai vizsgálat 
Konzultáció 5.000 Ft 
Vizsgálat, EKG 7.000 Ft 
Szívultrahang 10.000 Ft 
Vizsgálat, szívultrahang, EKG 13.000 Ft 
Terheléses EKG vizsgálat 10.000 Ft 
Holter 10.000 Ft 
Komplex vizsgálat 20.000 Ft

• Urológiai ultrahang 6.000 Ft
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A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

Bejelentkezés: 06-30/786-8173 • 06-76/514-052

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 
(Egészségügyi Központ - régi SZTK - 1. emelet)
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A problémát az okozza, hogy a szemünket érő fénynek eltérő spektrális 
összetétele van. Különböző hullámhosszon érkező fények vannak hatással 
szemünkre, és a digitális eszközök elterjedésével több a kék hullámhosz-
szon érkező fény, mint korábban. Lehet ennek ártalmas hatása látásunkra? 
A válasz sajnos igen. De ha probléma ismert, akkor a megoldás is közel.

Színtelen szemüveglencsék kék szűrővel
Elmondható, hogy a kék fényt élénkebbnek látjuk, így a tükröző felüle-
tekről érkező kék fényt is fokozottabban érzékeljük. Az autóvezetők-
nek biztosan ismerős ez a hatás. Ők már valószínűleg tapasz-
talták a szembejövő járművek fényszórójának vakító hatá-
sát, főleg ha modern xenon vagy LED fényszórókról van 
szó. Ezekben a helyzetekben a kék fény szűrővel ellátott 
szemüveglencsék kontrasztfokozó hatásuknak kö-
szönhetően nem csak kényelmesebbé teszik a 
látást, de élesebb látást is biztosíthatnak. 
Ez azzal magyarázható, hogy a speci-
ális szemüveglencse nélkül, a látha-
tó fény különböző hullámhosszait a 
szaruhártya és a szemlencse kicsit 

másként töri meg, így nem mind ugyanabban a fókuszpontban érik a re-
tinát, ami életlen képet küld az agynak.

A fényforrások vagy képernyők kék sugárzása néhány ember szemét ir-
ritálhatja, vagy jobban fáraszthatja. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, 
hogy jellemzően sokkal többet nézünk közeli tárgyakat, mint korábban. Fi-
gyelnünk kell arra, hogy óránként töltsünk minimum 10 percet azzal, hogy 
távolba nézzünk, különben a szemünk nem kap elég időt a pihenésre és 
tulajdonképpen „elfelejtjük” hogyan kell különböző tárgyakra fókuszálni 
és szemünk ellustul. Ezen felül a számítógép előtt ösztönösen kevesebbet 

pislogunk, ami kellemetlen szemszárazsághoz vezethet.

Azt javasoljuk, hogy sűrűbben tartsunk szünetet, amikor a távolba né-
zünk, főleg ha számítógépen dolgozunk, és mindig gondoskodjunk 

arról, hogy elég fény érje a munkaterületet.  Ezt az elővigyáza-
tosságot kiegészíthetjük egy olyan szemüveg használa-

tával, amely szűri a kék fényt, így mentesülhetünk a 
szem korai elfáradásától és a mindennapossá sűrű-

södő kellemetlen szem- és fejfájástól. 
Clemens Optika

A MODERN VILÁG - kék fényű fényforrások

A világító diódáktól (LED-ektől) és a xenon lámpáktól kezdve, az energiatakarékos izzókig – ideértve a 
kijelzők elektromágneses sugárzását is – nagyobb mennyiségben bocsájtanak ki kék fényt, mint a ha-
gyományos izzók. Bár ezek az új típusú fényforrások az életünk javítására és megkönnyítésére hivatot-
tak, mégis hosszú távon károsíthatják szemünket, így nehézséget okozhatnak a mindennapjainkban.
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Nagy mozgásigényű állatot csak akkor válasszunk ha elegendő szabad-
időnk van, vagy vannak gyerekek, akik sokat játszanak vele. Tévhit, hogy 
egy kutyának csak nagy kert kell, mert ott sokat szaladgálhat, ugyanakkor 
nem találkozik a gazdájával csak mikor éppen megeteti őt. Amennyiben 
kertes házzal rendelkezünk, akkor is ajánlott naponta legalább egyszer 
sétára elvinni a kutyát vagy hosszabb ideig játszani, foglalkozni vele.

A családtagot, vagyis a kutyát tilos megkötve tartani! Láncra kötni csak át-
menetileg lehet pl. nagykapu nyitásakor szökést megelőzendő. Ha ken-
nelben tartjuk vegyük figyelembe, hogy kormányrendelet kistestű eb ré-
szére 10 m2 –es, nagytestű részére 20 m2 –es minimális férőhelyet ír elő.

Ha lakásban tartjuk még különösebb gonddal kell kiválasztani a megfele-
lő fajtát. Vegyük figyelembe szomszédjaink tűrőképességét is. Sokat uga-
tó egyedet nem szerencsés többlakásos lakóházban, tömbházban tartani. 
A testméretnél sokkal fontosabb szempont, hogy egy adott fajtának, vagy 
akár keverékeinek is mások az igényei, más-más természetűek. Mind-
egyik fajtát egy meghatározott cél érdekében, azt figyelembe véve tenyé-
szették ki, ami ma is meghatározza a kutya viselkedési szokásait, mozgás-
igényét. Nagyon fontos a helyes napirend. Ha azonos időben eszik, sétál, 
pihen, akkor sok problémát megelőzünk.

Rendszeres mozgásra minden fajta ebnek szüksége van. Lakásban tartott 
kedvencünket legalább 3-szor, de akár 4-szer is le kell vinni sétáltatni, pi-
siltetni, amelyikből az egyik egy hosszabb séta legyen. Közterületen a ka-
kit szedjük össze, ne ingereljük vele embertársainkat, túl azon, hogy köz-, 
és állategészségügyi szempontból is alapvető feladatunk.

Mind a lakásban, mind a kertben szükséges, hogy kutyánknak saját fek-
helye legyen. Az udvari kutyáknál ez többnyire a kutyaház, amit nap, szél, 
esővédett helyre érdemes tenni. Legyen tágas és hőszigetelt.

Biztosítsunk megfelelő mennyiségű és minőségű eleséget, ami lehet házi 
maradék, illetve jó minőségű táp. Ha unja a tápot meg lehet ízesíteni a te-
tejét egy kis konzerves feltéttel vagy szaftos ételmaradékokkal. Állataink 
viszonylag keveset rágnak, ezért kapjanak elsősorban száraz tápot, na-
gyobb méretű csövescsontokat, rágókákat. Ezzel nagy mértékben csök-
kenteni tudjuk a fogkőképződést, mely számukra ugyanolyan veszélyt 
rejt, mint nekünk embereknek a szuvas fog.

Általában elmondhatjuk, hogy a kölyök kutyánkat naponta 4-5 alkalommal 
kell etetni, fél éves kortól 1 éves korig 2-3 alkalommal és 1 éves kortól pe-
dig naponta egyszer. A felnőtt kutya etetése legjobb, ha az esti időszakra 
esik, hogy utána pihenjen. Házi kosztnál fontos a fehérje-szénhidrát arány 
figyelése, mivel a sok tésztától, kenyértől gyorsan elhíznak. 

A felelős kutyatartáshoz tartozik a különböző védőoltások beadatása, a 
rendszeres féregtelenítés, chippel való megjelölés. Ezt jogszabály kötele-
zően írja elő a kutya 4 hónapos korától.

A kutya az egyetlen faj, amely fajtársaival szemben inkább az ember kö-
zelségét szereti és igényli. Az emberiség így tenyészette ki, hogy hű társa 
legyen egy életen át, becsüljük meg őket.

Dr. Virsinger György

Ha még nincs kutyánk nagyon gondosan mérlegeljük, hogy milyen fajtát válasszunk. Ezt sok minden 
befolyásolja: a leendő tulajdonos, a családtagok elvárásai, ami mellett az objektív adottságokat is 
fontos, hogy figyelembe vegyük.  

HOGYAN TARTSUK KUTYÁNKAT?
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Noha szükség van a 
fagyokra a kártevők, 
kórokozók számának 
kordában tartásához 
és számos növényünk 
nyugalmi állapota mi-
att is fontos a hideg, 
mégis megkönnyeb-
bülten sóhajtunk fel, 
amikor végre kizöldül 
a fű, felemelik fejüket 
az első tavaszi virá-
gok, rügyeznek a fák, 
a bokrok és újra ma-

dárcsicsergés tölti meg 
a kertet.

Ha itt a jó idő, üljünk be 
az autónkba vagy pattan-

junk kerékpárra, menjünk ki 
a Juniperus Parkerdészetbe, 

hogy a több ezres növénykíná-
latból kiválasszuk azokat, amelyek 

a kertünk legújabb díszei lehetnek.

Akár apró belvárosi kertünk van sok-sok 
árnyékkal, akár több száz m²-es napos területtel rendelkezünk, a kerté-
szetben dolgozó szakemberek segítségével minden típusú kertbe megta-
lálhatjuk a legmegfelelőbb fákat, cserjéket, örökzöldeket.

Kert híján a teraszunkat, erkélyünket varázsolhatjuk zöldellő, védett kis oá-
zissá. Az egynyári virágok mellett – amelyek tavasztól a fagyokig díszítenek 
– feltétlenül szükség van olyan növényekre is, amelyek egész évben a teraszon 
tarthatók. A Juniperus Parkerdészetben ehhez nem csak növényeket, de deko-
ratív edényeket és speciális virágföldeket is találunk. Mit ültessünk és hogyan? 

Szabad gyökerű növények ültetése
Kora tavasszal, lombfakadás előtt bizonyos növények ültethetők akár sza-
bad gyökérrel is. Leggyakrabban gyümölcsfákat, szőlőt, bogyós gyümöl-
csöket, sövénynövényeket, díszfákat ültetünk ilyen módon. Nagyobb oda-
figyelést, gondosságot igényelnek. Áruk a földlabdás ill. a konténerben 
nevelt növények ára alatt van.

Földlabdás növények ültetése
Ezeket a növényeket szabadföldben nevelik. Tavaszi és őszi időszakban 
speciális géppel kiemelik, mintegy kikanalazzák őket a földből. Jutaszö-
vetbe csomagolják a gyökereket tartalmazó földlabdákat.  Földlabdával 
akár két méteres növények is biztonsággal ültethetők. Ilyenek a fenyőfé-

lék (tuja, hamisciprus, boróka, fenyő), de díszfák és bizonyos cserjék is al-
kalmasak erre. Ha ilyen növényeket választunk kertünkbe azonnal látvá-
nyos hatást érhetünk el.
 
Edényes növények ültetése
Jó hír, hogy egyre több olyan növény kerül kereskedelmi forgalomba, 
amelyet konténerben nevelnek. Az edényes növények fagymentes idő-
szakban az év bármely szakában ültethetők. Eredésük szinte 100%-os.  
Díszfák, díszcserjék és örökzöldek kaphatók konténerben. A biztonságos 
eredés mellett előnyük, hogy bármikor megvásárolhatjuk őket, nem kell 
azonnal elültetni, könnyen kezelhetők, szállíthatók.

A Juniperus Parkerdészet árudájában hazai, saját termesztésű növények mel-
lett olasz különlegességeket is találunk: formára nyírt örökzöldeket, mediter-
rán növényeket. Ültethetjük őket kaspóba, díszíthetjük velük teraszunkat, de 
a kertbe kiültetve szabadföldben is megállják a helyüket: japán juhar, örök-
zöld magnólia, valódi ciprus, bonsai – csak néhány példa a gazdag kínálatból.

Kezdje nálunk a tavaszt!  Juniperus Parkerdészet

VÉGRE TAVASZ!
Talán még sosem vágyakoztunk ennyire az első melengető tavaszi nap-
sugarak után, mint most. Hosszú, kemény, dermesztő volt ez a tél nem 
csak nekünk, de növényeink számára is.
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Vízszintes:

1. Megfejtés 1. rész, 12. Ház helyisége, 

13.  Gondolkodó szerved, 14.  Drogéria 15. Félcipő!

16. Némán ráz, 17. Közigazgatási területi egység

20.  Megfejtés 3. rész, 23. Járom, 

24. Iskolai szállás becézve, 25. 8760 órás

26.  Nyugat-Balaton, 27. Mélyfekete

28. Téli sportot űző, 29. Tudatmódosító

32. Mackó fajta, 36. Földforgató eszköz

A FormaZona Sportközpontban hiszünk az egészséges életmódban és a 
testedzésben, éppen ezért a következő rejtvény 3 szerencsés megfejtőjének nagy-
szerű lehetőséget kínálunk: 3 db korlátlan fitness bérlet 3 hónap időtartamra 
28.500 Ft értékben kerül kisorsolásra. A megfejtés első tagmondata a következő: Ne 
kampányszerűen edz,... - keressük a második részt a rejtvényben.
Beküldési cím: 2700 Cegléd, Múzeum u. 3. Határidő: 2017. április 20.

Függőleges:
1. Óv, 2.  Túloldalra sétál, 3.  Üres lék!
4. Tiket, 5.  Mézes szelet!, 6.  Szikla darabja, 
7.  Névelőnk, 8.  Sütőlapon, 9. Csapadék hullás
10. Kettős betű, 11. Elgondolás
17. Megfejtés 2. rész, 18. Ország Afrikában
19. Ilyen formában, 20.  Égzengés
21. Kés lényege, 22. Női becenév, 30. Radon, 
31. Részben tagad!, 33. Nógató szócska
34. Ladik eleme!, 35. Juttat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12       13     

14   1  1 1 1 15  1 16  

17  18  19 20 21   22   

23   1 24    25    

26   1 27    28    

29 30  31 32  33 34 35 1  1

         36   E

E

É

Kedves Gyerekek! 
Elrejtettünk Nektek két képet a darabkákban. Ezeket 

kell megkeresnetek. Ha sikerül megalkotni a két képet, 
akkor ragasszátok rá egy lapra, és küldjétek be a szer-
kesztőségünkbe. A helyes megfejtők között 4 db csa-

ládi belépőt sorsolunk ki a Ciróka Bábszínházba. 
Szerkesztőség: 2700 Cegléd Mú-
zeum utca 3. vagy 6000 Kecske-
mét Kőhíd utca 17. (lakcímetek-
hez közelebb eső szerkesztő-
ségbe küldjétek be). Beküldé-

si határidő: április 20. A négy 
szerencsés nyertest az április 

24-i  Szuperinfóban találjátok.
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Az új Suzuki Ignis 3,7 méter hosszú, 1,69 méter széles, a magassága pe-
dig 1,595 méter. A tengelytávolsága 2435 mm. Szabadidő-autóra jellemző-
en az átlagnál nagyobb, 18 centis hasmagassággal rendelkezik, ami nemcsak 
a rosszabb útviszonyokon előny, de padkára állásnál is jól jöhet. Fontos tu-
lajdonsága, hogy igen fordulékony, képes 9,4 méter átmérőjű helyen meg-
fordulni. Csomagtartója 260 literes, de egyes modellekben ez növelhető. A 
jobban felszerelt változatok csak négyszemélyes kivitelben érhetők el, mert 
bennük jelennek meg az osztottan, egyedileg mozgatható hátsó ülések.

A középkonzolra az alapmodellben a hagyományos rádió, a maga-
sabb felszereltségűben viszont érintőképernyő kerül, amely képes az 
AppleCarPlay és Android Autó extra szolgáltatásainak kezelésére is.

Néhány kiemelt funkció a második generációból:
•  A kísérőfény: miután a vezető elhagyja az autót, a fényszórók még 10 

másodpercig világítanak. A tompított fény és a helyzetjelzők 10 másod-
percig égnek, ha a távirányítóval kinyitja a jármű ajtaját.

•  Az 1.2 DUALJET motor egyedi befecskendező rendszere nagy mér-
tékben javítja az égés hatásfokát a sűrítési viszony növelésével. Így a 
kis méretű motor amellett, hogy erőteljes hajtást biztosít, még üzem-
anyag-takarékos is. 

•  Visszagurulás-gátló rendszert, amely megakadályozza az autó hátragu-
rulását az emelkedőn való elinduláskor.

•  A meredek lejtőkön, amikor az autó azt észleli, hogy a motorfék lassítá-
sa önmagában nem elég, a megfelelő sebességhez automatikusan műkö-
désbe lép a fék.

•  Különösen csúszós utakon vagy nehéz terepviszonyokon az összkerékmeg-
hajtás (4WD) megkönnyíti a vezetést. A speciális négykerék-meghajtású 
rendszer automatikusan osztja meg a nyomatékot a hátsó kerekekkel, ami-
kor érzékeli, hogy az első kerekek nem tapadnak megfelelően az úton. 

 A biztonságot szolgáló különleges tényezők:
•  Két kamera figyeli az előtte haladó forgalmat, közlekedőket, a sávok vo-

nalát. A kameráktól kapott különféle információk alapján segít a rend-
szer elkerülni az ütközéseket, és enyhíteni az ütközés miatti károkat fi-
gyelmeztetések és automatikus fékezés révén. 

•  Amikor a rendszer ütközés veszélyét észleli, erre csipogó jelzéssel és a 
műszerfalon fényjelzéssel hívja fel a figyelmet.

•  Ha ez a veszély fokozódik, az autó automatikusan enyhén fékezni kezd a 
figyelmeztetések mellett, hogy a vezetőt segítse az ütközés elkerülésében. 

•  A figyelmeztető fékfunkció működése mellett történő fékezéskor - a rá-
segítő funkció következtében - még erősebben fog fékezni az autó. 

•  Amikor a rendszer azt észleli, hogy elkerülhetetlen az ütközés, és az 
autó mégis beavatkozás nélkül halad tovább, akkor automatikusan erő-
sen fékez, hogy megelőzze az ütközést vagy enyhítse a károkat. 

Az alapfelszereltségű új Suzuki Ignis ügyfélára 3 050 000 Forinttól indul., 
ebben benne van az ABS, menetstabilizáló, fékasszisztens, hat légzsák, tar-
tozéka a manuális klíma, az elektromos ablakemelő az első ajtókhoz és a 
távirányítású központi zár. A 3 490 000 Ft-ért kínált GL+ modellhez már 
könnyűfém felni, tetősín, érintőképernyő, tolatókamera, ülésfűtés, magas-
ságban állítható vezetőülés, külön mozgatható hátsó ülések is járnak.

A kettős kamerarendszerű GLX modell elsőkerék-hajtással és automata vál-
tóval (4 290 000 Ft) vagy összkerékhajtással és manuális váltóval (4 390 000 
Ft) kombinálva választható. Jár hozzá a kamerarendszer mellett, LED-es 
fényszóró, tempomat, nyomógombos motorindítás, automata légkondicio-
náló, komolyabb hifi, navigációs rendszer és Stop&Start rendszer. is.

Az új Ignis Cegléden a Suzuki JANSIKNÁL
kipróbálható, megvásárolható!

ÚJ SUZUKI IGNIS 
                       - akár összkerékhajtással is

A tágas belső tér, a könnyű vezethetőség és a biztonságot 
is szolgáló kényelmi extrák jellemzik az új Ignist.  
Esztergomi elődje után, a második generáció már  
Japánban készül. 
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A kincsvadászat élményét tetézi, hogy a ruhák eredeti árának töre-
dékét kell csak fizetni az alig használt ruhákért. Így nincsen szükség 
nagy befektetésre a teljes ruhatár lecseréléséhez sem. Az pedig csak 
hab a tortán, hogy a másod kézből vett ruhák használta környezettu-
datos. Nem a folyamatos gyártásban lévő fast fashion boltok kasszá-
ját gyarapítjuk, ami rengeteg energia felhasználásával még több termé-
ket szülne.

A Larimar Használtruha Üzlet 30 boltos hálózatából 
kettő Cegléden található, egy pedig idén márciusban nyit 
Kecskeméten. A ruhák összetétele igen változatos. A beszerzés Svájcból, 
Hollandiából és Angliából történik. A kilóstól a darabáras ruhákig min-
den megtalálható. A kényelmesebbek a vállfás részlegen válogathatnak a 
legminőségibb ruhák között, az igazi „kalandorok” pedig a kilós részlegen 
„túrhatják” ki a legegyedibb darabokat. A család minden tagja talál magá-
nak öltözetet a Larimarban: gyerek, férfi, női ruhák, kiegészítők és cipők 
is megtalálhatók az üzletben. A lakás szépítéséhez pedig különböző textí-
liák is akadnak. 

A mai turkálók már igényes, tematikusan rendezett butikok, ahol öröm 
vásárolni. Még a legellenállóbb embereket is elvarázsolja a szép környe-
zetbe oltott alacsony árú széles ruhaválaszték. A használt ruhák nagy elő-
nye, hogy nem jön velünk szembe az utcán a kiválasztott ruha, mivel itt 
minden darabból csak egy van. Fillérekért egyedi, máson soha nem látott 
ruhákat lehet vásárolni, amit majd kikerekedett szemmel néznek a barát-
nők, az ár hallatán, pedig az álluk is leesik. 

A tavasz közeledtével a ruhák is egyre könnyebbek, így a kilós részlegen 
még többet lehet spórolni. Irány, hát a Larimar!

Vágsélei Csilla

A használtruha boltok évek óta virágkorukat élik. Ma már nem ciki turkálóból öltözni, 
sőt trendi. A használtruha vásárlás több szimpla vásárlásnál, inkább élmény. Hiszen 
nem feltétlenül egy bizonyos darabért megyünk a Second Handbe, hanem kincsekért. 

KINCSVADÁSZAT INDUL! - IRÁNY A LARIMAR!
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TOSCANÁBA A  
CSALÁDDAL

A La Toscana étterem egy falatnyi 
Toszkána hazánk szívében, ahol 
nemcsak olasz specialitásokat pró-
bálhatunk ki, hanem a tematikus es-
tek keretében a világ minden részét 
bejárhatjuk kicsit, legalábbis gaszt-
ronómiailag. Az étterem különleges-
sége a „családbarát” szemlélet. Mot-

tójuk: a jót és a finomat újragondolva.
Andriska István és társa gondoltak egyet és szerettek volna 
valami újat, valami mást hozni Ceglédre, így alkották meg a La 
Toscana éttermet. Azóta István – vagy ahogy mindenki hívja 
Pityu – egyedül, de töretlen lendülettel viszi tovább az álmát.

Cegléd belvárosában található étteremben István törekszik arra, 
hogy minél családbarátabb formában tudja igazgatni a helyisé-
get. Ennek az ötlenek a mentén álmodta meg a Családi Vasárna-
pi menüt. Ez azt jelenti, hogy a családok vasárnaponként adott 
menüsorból választhatnak: egy három fogásos teljes hétvégi 
ebédet. Számos leves, másodikféle és kétféle desszert közül vá-
logathatnak a családok. Amíg az ebéd megérkezik, addig a gye-
rekeket színezőkkel, játékokkal lehet lekötni. A menü 2500 fo-
rint fejenként, mely a gyerekek esetén felezhető. A „háziasz-
szony kímélő” ebéd után a családoknak nincs más dolguk, mint 
hazamenni és pihenni, vagy egy nagyot sétálni a városban.

Másik specialitás a tematikus estek, melynek keretében kü-
lönböző nemzetek ételeit szolgálják. De nemcsak távoli tájak 
gasztronómiáját falhatjuk fel, hanem az erdélyi konyhát is ki-
próbálhattuk.

Természetesen egy hagyományos éttermi vacsorára, vagy akár 
egy menüs ebédre is szívesen várják vendégeiket, melyen 
mindenki megtalálja a kedvükre valót. A La Toscana télen-nyá-
ron szabadtéri helyiséggel is várja Önöket, ahol télen a forró 
italok kerülnek főszerepbe, nyáron pedig a hűsítők.

Török Petra

ÉLETREND TÁPLÁLÉK-
ALLERGIA SZAKÜZLET

Haraszti Dóri 2 kisgyerek édes-
anyja, sokáig küzdött rossz la-
boreredményekkel, amit dr. Ho-
moki Ildikó segítségével sike-
rült megoldani. Több éves küz-

delem után jöttek rá, hogy liszt-
érzékenységben szenved. Innen jött 

az ötlet a saját vállalkozáshoz.

Sok-sok vizsgálat igazolta, hogy valóban 
gluténérzékenységben szenved. A kezdetekben egészen köny-
nyen fogadta a diagnózist, hisz tudta, hogy az életmódváltás 
neki elkerülhetetlen, ez egy élete végéig tartó változás lesz. 
Hamar megszokta az ízeket, hogy sok mindent így is el tud 
készíteni. Néhány ételben kimondottan kellemesen csalódott, 
hisz igazán finom termékeket talált, illetve készített el. Azon-
ban voltak olyan termékek, amik kevésbé sem nyerték el tet-
szését. Tesztelésbe kezdett, hogy melyik az a termékcsalád, 
ami neki a legjobb. 

Ekkora viszont már nagyon zavarta, hogy ha épp elfelej-
tett kenyeret venni, akkor nem tudott Abonyban sehol sem 
gluténmentes terméket beszerezni, és hetente többször kellett 
Szolnokra autóznia. Innen jött az ötlet egy saját üzlet nyitásá-
ra. Létrehozott egy boltot, ahol a hozzá hasonló problémákkal 
küzdők Abonyban is megtalálják a kedvükre való és fogyaszt-
ható termékeket. Saját példáján okulva többféle terméket for-
galmaz, hisz tudja, hogy ami neki finom, nem biztos, hogy 
másnak is, ezért Schär, Barbara, Mester, Glutenix és Szafi már-
kájú gluténmentes áruk találhatóak meg nála. 

De Dóri nemcsak magára gondolt, hanem a cukorbetegekre 
is: Dia Wellnes, cukormentes üdítők, édességek is fellelhető-
ek üzletében, valamint a paleolit diétát és az egészséges élet-
módot (gyógyteák, aszalványok) követők is megtalálják a ked-
vükre valót.

Török Petra
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Már 6 hónap eltelt, hogy az Imregi család elképzelésében megnyílt a Dé-
libáb. Utolsó beszélgetésünk óta számos változáson ment át a kávézó, hi-
szen elindították a hétköznapi „menüztetést”. Az ő menüjük nem hagyo-
mányos magyaros ebédet vonultat fel, hanem sokkal inkább egy könnye-
debb vonalat képviselnek. Legtöbb vendégük irodában dolgozik, és nem 
feltétlen szeretnének mindennap egy nehezebb ebédet elfogyasztani. A dé-
libábos ebéd nem a klasszikus leves, másodikféle, hanem sokkal inkább elő-
étel, főétel vagy desszert, ebből mindig a főétel a fix, a többi változik, hol 
előételt kínálnak (leves, krémek stb.), hol desszertet. A menükben gyak-
ran felbukkannak a saláták, a halak, a könnyed sültek, zöldségek vagy akár 
gyümölcsök.

A jó idő közeledtével 
hamarosan még több 
zöldség, gyümölcs 
fog a tányérra kerül-
ni, amit többségében 
a ceglédi piacról sze-
rez be az Imregi csa-
lád. Sokan nem tud-
ják, hogy saját terme-
lésű növényeik is az 
asztalra kerülnek, hi-
szen az ő kínálatuk-
hoz sem szerezhető 

be minden a piacról. Például a fekete, a körte alakú koktélparadicsomot, a 
sárga cukkinit megtermelik. A tulajdonos család szerint ez nemcsak hasz-
nos, hanem tekinthető egyfajta hobbinak is.

A Délibáb csapata nem elégszik 
meg a megszokottal: új étlapot 
terveznek tavaszra. Ebből el-
árultak néhány különlegességet. 
Az egyik ilyen étel a steak lesz. 
Az itt fogyaszthatót szeretnék majd saját specialitásuknak tudni. A halra-
jongókról sem feledkeztek meg, még több halas fogás kerül a palettára, de a 
tészta szerelmesei is megtalálhatják majd a kedvükre valót. Akik a spanyol 
konyháért rajonganak azoknak érkezik hamarosan a tapas. Ez nem más, 
mint egy kisebb étel, melynek története érdekes: korábban a spanyol borok 
mellé ették kísérőnek, a boros pohárra helyezték, hogy a rovarok ne esse-
nek bele az italba. Mára ez megváltozott kis adag ételekké váltak, de sör- és 
borkorcsolya jellegét megőrizték.

A társasági életről is gondoskodik az Imregi család, hiszen a már teljesen el-
készült galéria részben családi, baráti összejövetelek is szervezhetőek. Külön 
gondoltak itt a gyerekekre és gyerekesekre, hiszen gyerekeknek szülinapi 
zsúrokra külön menüt kínálnak (van hot-dog, hamburger menü, de kérésre 
bármit elkészítenek). Etetőszék áll a legkisebbek étkezéséhez rendelkezésre.

Természetesen az információs csatornákban sem szeretne lemaradni a kávé-
zó, mind Facebookon, mind a weben elérhetőek. Előbbin mindig tájékozódha-
tunk az aktuális rendezvényekről, már pedig lesznek rendezvények: szeret-
nék a Délibábban is feleleveníteni ezeknek a hagyományait borvacsorák ke-
retében, az első ilyenre a Polgár Pincészet boraival tartott vacsorán került sor, 
és folytatódik majd tovább, május 20-án lesz a következő.

Török Petra

ÚJ ÉV – ÚJ ÍZEK
Már fél éve, hogy az Imregi család megnyitotta a meg-
újult Délibáb Kávézót, de perce se pihennek, folyamato-
san fejlesztik kínálatukat. Hamarosan új étlappal várják 
a vendégeket, melyre különlegességek is felkerültek.

Délibáb Kávézó és Street Food
Cegléd, Kossuth tér 1.

www.imregivendeglo.hu
facebook.com/delibabkavezo

- hideg libamáj zsírjában - - napi menü -

- Olasz hamburger -
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HAGYOMÁNYOS TÉSZTA A 
21. SZÁZADRA HANGOLVA

A tészta valamilyen formában szinte 
minden ország gasztronómiájában meg-
jelenik. Nagyon népszerűnek számít, hisz 
ételvariációk végtelen tárházát jelen-

ti. Egyszerű ételek ugyanúgy elkészíthető-
ek belőle, mint a különlegesebb fogások. A 
tésztát az egyik legalapvetőbb ételalap-
anyagnak mondhatjuk, ami mértékletes 
fogyasztás mellett még egészséges is.

A száraztészta hagyománya több évszázadra nyúlik vissza ha-
zánkban. Régen a tésztakészítés mestersége, fortélya generáci-
óról generációra szállt. A tészta készítése családi esemény volt, 
amiben mindenki részt vett, így családi vállalkozásnak számított.

A mezőberényi Família tészta csupán pár fős családi vállalko-
zásként indult a 90-es évek elején egyszerű gépekkel. Az évtize-
dek során a cég 600 m2-es üzemcsarnokba költözött, ahol a leg-
modernebb gépekkel már havi 200 tonna tésztát is képesek ter-
melni. A 21. században a Família tészta a termékfejlesztésre he-
lyezte a hangsúlyt. Céljuk volt, hogy a régi, hagyományos ízeket 
hozzák vissza a magyarok konyhájába, minőségi alapanyagok-
kal, szép, innovatív csomagolásban. Mára már a nagyipari pre-
cíz termelést ötvözik a hagyományos magyar tésztakészítéssel.

A Família tészta több, mint 50-féle minőségi száraztésztával szol-
gál. A magyar értéket képviselő 8 tojásos mellett megtalálható a 
4, 3 és az 1 tojásos tészta is. Az ételallergiások és az egészsége-
sebb életmódot követők, választhatják a durumbúza őrleményből 
készült tésztát, vagy a Vitale termékcsalád egészségbarát tésztáit. 

A hagyományos formavilágot követve mindenféle levestész-
ta megtalálható a Famíliánál, de a szélesmetélt, a penne, vagy 
a lasagne tészta is megvásárolható. A teljes kiőrlésű búza-
lisztből készült termékek mellett az 50 és 80%-kal szénhid-
rát csökkentett sporttésztákkal is szolgálnak. A Família tészta 
számára a magyar tésztakészítési hagyományok ápolása mel-
lett fontos az egészséges táplálkozási lehetőség felkínálása is.
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A kiváló gyümölcshöz, kiváló termőföld is kell, ami pedig a régióban élő és dolgozó emberek kitartó mun-
kájának is köszönhető. A virágzó gyümölcsültetvények azok, amelyek a díjnyertes pálinka alapját képezik. 

A minőségi alapanyagot Soltvadkerten egy minden részletében modern épületben készítik, amely egyszer-
re szolgál kóstolóteremként és pálinkafőzdeként is. A hely különlegessége, hogy a  kóstolótermet csupán 
csak egy üvegfal választja el a főzdétől, ami egy pálinkaszerető ember számára szívet melengető. A kós-
tolás és a pálinka főzésének ilyen módú összekapcsolása egy baráti társasággal egy igazán maradandó él-
ményt nyújt. „Kezünkben a töltött tulipános pohárral, a már palackozásra kész ízeket elemezni miközben 
látjuk az alkímiát, ahogy a gyümölcsből épp pálinka fő… utánozhatatlan érzés” – vallja Farkas Miklós fő-
zőmester. 

A Schiszler Pálinka tulajdonosának és megálmodójának természet iránti szeretete és tisztelete több évti-
zedre nyúlik vissza, hiszen már a szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó szüleitől is ezt tanulta. A ta-
pasztalat, az elhivatottság és a minőségi alapanyag az, ami a januári Quintessence Pálinkaversenyen is si-
kerre vitte a Schiszler Pálinkafőzdét. A lillafüredi Palotaszállóban nagyszabású gála keretei között hirdet-
ték ki a győzteseket. Összesen 1318 nevezett tétel közül választotta ki a 28 fős nemzetközi zsűri a legjob-
bakat. A Schiszler Vilmoskörte pálinkája a legjobb pálinka címet kapta, mindezek mellett pedig további 18 
érmet szerzett a főzde. Bronz érmet kapott a Szamóca, Feketeribizli, Irsai Olivér, Cserszegi Fűszeres, Ér-
lelt Sárgabarack. Ezüstöt szerzett a Málna, Feketeszeder, Bodza, Kiffer Körte. Aranyat érdemelt az Érlelt 
alma, Érlelt Szilva, Cékla Párlat, Madárberkenye, Vilmoskörte. Champion díjazott lett a Vilmoskörte és a 
Madárberkenye. 

A különböző gyümölcsök, ízek, esszenciák üvegbe zárása pálinka formájában, a legmagasabb minőségben teljes 
elhivatottságot kíván. „ Egy olyan prémium termék előállítása volt a célunk, ami a miénk, a mi nevünket viseli és 
a mi elképzeléseinket tükrözi a ma újból méltán népszerűvé vált pálinkáról. A pálinkafőzés a borászat mellett 
igazából szerelem.”- osztotta meg velünk gondolatait a tulajdonos. A soltvadkerti Schiszler Pálinkafőzde előze-
tes bejelentkezés alapján szeretettel várja a kóstolni és a főzésbe betekinteni vágyó látogatókat! A pálinkaszere-
tők az ital ízlelésének és a főzés látványának együttesét biztosan élvezni fogják. 

Vágsélei Csilla

PRÉMIUM GYÜMÖLCSBŐL  
PRÉMIUM PÁLINKA

A pálinka igazi hungarikum. A „pálinkás jó reggelt!” kifejezés nem véletlenül terjedt el, hiszen a régi 
időkben gyakorta pálinkával kezdték a napot, megágyazva azzal a reggelinek. Azonban pálinkából is 
csak az az igazi és a hatásos, ami a legkiválóbb gyümölcsökből készül. A soltvadkerti Schiszler Pálin-
ka az Alföld gyümölcseinek legjavát zárja az üvegbe. A Schiszler kiemelkedő minőségét az idén év ele-
jén megrendezett Quintessence Pálinkaversenyen elnyert legjobb pálinka díj is bizonyítja.
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