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BABA-MAMA  
katalógus 2022

Impresszum

A Családinfó magazin 
éves különszáma

•
Felelős kiadó: 

Hírös Modul Kft.
Ügyvezető: Zakar László

•
Szerkesztőség:

6000 Kecskemét,
Kőhíd utca 17.
+36 76 498 479

•
Nyomda:

Generál Nyomda Kft.
Szeged

•
Példányszám: 3000 

•
A hirdetések tartalmáért 

felelősséget nem vállalunk!

Kövesd a Családinfó magazint és a 
BABA-MAMA különszámot a Facebookon!
www.facebook.com/csaladinfomagazin

Kedves Kismama!

Szerkesztőségünk számára mindig a január és vele együtt 
a Baba-Mama Katalógus szerkesztése adja meg valami újnak a 
kezdetét, lendületét. Számodra pedig, legyen az az év bár-
mely napja is az évben, a kezedben tartott pozitív terhességi 
teszt az, amely az új időszámítást jelenti. Bízunk abban, hogy 
kiadványunk iránytűként fog vezetni az előtted álló, néha útvesz-
tőnek tűnő csodás kalandban.

Immár ötödik éve dolgozunk Katalógusunkon, amely szá-
mos információt tartalmaz a kecskeméti kismamák számára 
az izgatott babavárás időszakától egészen a kisgyermekkorig. 
Terhesgondozás, vizsgálatok, egészségügyi szakrendelések, 
házi gyermekorvosok, hivatalos ügyintézés, babatáplálás,  
baba-mama klubok, foglalkozások, bölcsődék, óvodák... – mind 
egy füzetbe gyűjtve, amely belefér a táskádba is. Ez a Baba- 
Mama Katalógus. Ahogy a tavalyi, így az idei megjelenésünk 
is kihívásokkal teli volt az elhúzódó járványhelyzet miatt, de 
a legfontosabb tudnivalókat úgy gyűjtöttük össze, hogy még 
ha változnak is a rendelési idők vagy a  helyszínek, akkor is 
tudd, kitől kérj információt róla. Ebben ismét Szabóné Kis Éva 
védőnő, szoptatási szaktanácsadó volt a segítségünkre. De 
nem  felejthetjük el az eddig megjelent négy Katalógus, ép-
pen most távozó szerkesztőjét, Virág Henriettát sem. A kiad-
vány egységét ő   teremtette meg, köszönhető ez szerkesz-
tői tudásának és  annak, hogy négy gyermek anyukájaként 
már sokszor végigment azon az úton, amelyet most Te is 
megkezdesz kedves Olvasó!

Bízunk benne, hogy egy örömökkel teli utazás kezdődik meg a 
számodra, és ha olykor sötét felhők is gyülekeznek majd feletted, 
nem felejted, el azt a mantrát, amelyet Leskovics-Ortelli Andrea 
tanácsadó szakpszichológusunk ír a 40. oldalon: „Lehet jobb!”

Varga-Vágsélei Csilla Sára, szerkesztő
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Olvass tovább!

Bizonytalan környezetben is anyagi biztonság!
Hogyan készülj fel a családalapításra?

Életünk egyik legmeghatározóbb döntése a családalapítás. A felelős döntést alapos pénzügyi
tervezés előzi meg, feltárva milyen típusú kiadásokkal kell számolnunk, hogyan
teremthetjük elő az ehhez szükséges pénzt, és miként tudhatjuk mindeközben anyagi
biztonságban magunkat.

Első hallásra túlságosan összetettnek tűnhet, mi azonban mindenben segítünk neked!
Kezdjük az alapoknál: információ gyűjtés és tájékozódás a lehetőségekről, hogy egy jó
döntést hozhass!

A családok védelme és szeretteik megóvása hivatásunk egyik alappillére!

Nekünk fontos, hogy:

• mik a céljaid? • mik a szükségleteid? • mik a lehetőségeid?

Ha egy termékhez keresünk ügyfelet, az olyan mintha a
gombhoz választanánk kabátot, helyette mi az igényekhez
keressük a megfelelő megoldást!

Az ideális megoldás az, amikor szakember segítségével egy
pénzügyi coaching keretében meghatározzuk, hogy mire is
van szükségünk!

Felmérés – Tervezés – Megoldás

TUDATOS MEGOLDÁS

Tudatos Megoldás Kft.
+36 70 458 0165 • info@tudatosmegoldas.hu
6000 Kecskemét, Csíksomlyói utca 12.

https://www.facebook.com/TudatosMegoldasKft

1 alkalmas,
díjmentes családi
pénzügyi coaching

(meglévő megoldások-
ról, adókedvezmények-
ről, igényelhető támo-

gatásokról)
Felhasználható:

2022.02.01–2022.12.20-ig

gyerekbiztosítás – adókedvezmények – taníttatás
baba kötvény – szülőbiztosítás – ingatlan – otthonteremtés
24 órás orvosi call center – gyerekmegtakarítás – hitelbiztosítás
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TARTALOMJEGYZÉK
Várandósan
6. Várandósgondozás Kecskeméten
7. A védőnő, mint a család őrangyala
8. Ki az én védőnőm?
9. Vizsgálatok
11. Fogorvosi rendelések Kecskeméten
     Terhességi UH rövidítések
12. Készülődés
13. Hasznos információk
     Szülészet-Nőgyógyászati Osztály

Hivatalos
15. Védőoltások
16. Az újszülött okmányai

Események
18. Babás-mamás események 2022

Babatáplálás

19. A szoptatás művészete
20. Babatáplálási kisokos

Anya - szépség - egészség
22. Az anyaság és a sport

Gyermek - egészség

25. Házi gyermekorvosi körzetek
26. Gyermekszakrendelések
28. DSGM

Közösség
30. Baba-mama klubok
31. Foglalkozások, klubok

Kisgyermekkor

33. Bölcsődei tájékoztatás, kecskeméti bölcsődék
34. Óvodák

Segítség
38. Ha kell a segítség, akár neked vagy
      a gyermekednek
40. Lehet jobb?
41. Könyvajánló
42. Hasznos oldalak, csoportok

5.
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VÁRANDÓSAN

A várandósgondozást a 26/2014. (IV.8.) EMMI 
rendelet szabályozza.  A várandósgondozás során
a szülész-nőgyógyász szakorvos, a háziorvos,
a várandós által választott szülésznő, a védőnő
és  a várandós anya együttműködése szükséges. 
Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgár, valamint érvényes bevándorlási 
vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, nem 
magyar állampolgár, akinek bejelentett lakcíme 
van, részesül várandósgondozásban.

A várandós nőknek először szülész-nőgyógyász 
szakorvost kell felkeresniük a nőgyógyászati 
szakrendelésen a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Nőgyógyászati Ambulancia Kecskemét Nyíri út 
38. szám alatt vagy magánrendelés keretében.
Miután a szülész-nőgyógyász szakorvos megál-
lapította a várandósságot, megtörtént az alacsony
vagy magas rizikóbesorolás, és igazolást állított ki
  

a várandósság tényéről, ezután fel kell keresni
a területileg illetékes védőnőt (www.gyermekala-
pellatas.hu/védőnő kereső), aki gondozásba veszi
az anyát, és kiállítja a várandósgondozási könyvet, 
melyet  a tanácsadásokra és vizsgálatokra vinni kell.
Ez a könyv részletesen tartalmazza a szükséges
vizsgálatokat.  A védőnő részletes tájékoztatást fog 
adni gondozási terv keretében a várandóssággal 
kapcsolatos tudnivalókról, információkról.
Majd a háziorvos felkeresése szükséges, aki a családi 
anamnézist  figyelembe véve szintén bekapcsolódik 
a gondozásba.

A várandósság alatt szükség van bizonyos kötelező 
vizsgálatok elvégzésére, hogy az anyai vagy magzati 
szövődmények korán felismerésre kerüljenek. 

Kecskeméten bejelentkezés szükséges a vizsgálatokra  
https://elojegyzes.kmk.hu/ oldalon.

A várandósgondozás célja a kismama egészségének megőrzése, a magzat 
egészséges fejlődésének és egészségesen történő megszületésének elősegítése, 
a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben 

történő felismerése, a szülésre, a gyermek korai kötődésére, a szoptatásra 
és a csecsemőgondozásra való felkészítés. 

VÁRANDÓSGONDOZÁS 
KECSKEMÉTEN
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A VÉDŐNŐ, MINT 
A CSALÁD ŐRANGYALA

Az Európában is egyedülálló százéves múltra visszatekintő Védőnői Szolgálat 
2015-ben Hungarikum lett Magyarországon. Védőnői munkát csak főiskolai 

oklevéllel rendelkező személy végezhet. A család életében a családtervezéstől 
a gyermek középiskolai tanulmányainak befejezéséig jelen vagyunk.

Komplex egészségügyi, szociális, mentálhigiénés feladatokat látunk el, mindig szem előtt tartva az egyéni 
szükségleteket. Előkészítjük a védőoltásokat, megszervezzük a szűrővizsgálatokat, folyamatosan nyomon 
követjük a várandósságot, valamint a gyermekek fejlődését születésétől kezdve. Részt veszünk egészségnevelő 
programokon. Szoros kapcsolatban vagyunk az egészségügy területén dolgozókkal (pl. házi gyermekor-
vosokkal, szülész-nőgyógyászokkal, szülésznőkkel) és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.

A területi védőnő az önkormányzat által meghatározott földrajzi területen élő családokkal tart szoros és 
bizalmi kapcsolatot. Gondozási tevékenységünk a várandósságtól a gyermek hatéves koráig tart, illetve amíg 
megkezdi általános iskolai tanulmányait. A családok otthonában látogatások alkalmával és a tanácsadó hely-
iségekben követjük nyomon a várandósságot, támogatjuk a családokat az új gyermek érkezésében, segítünk 
a szoptatásban és a csecsemőtáplálásban. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a csecsemő és a kisgyermek 
testi-, lelki- és szociális fejlődését a szülőkkel közösen. Támogatjuk, és megerősítjük az anyákat anyaságukban.

Az általános és középiskolákban az iskolavédőnők veszik szárnyaik alá a tanulókat. Orvosi vizsgálatokat, 
szűréseket szerveznek, lebonyolítják a védőoltásokat, valamint előadásokkal segítik a fiatal generációt 
az egészséges életkezdethez.

A kórházakban, így Kecskeméten is, kórházi védőnők támogatják az édesanyákat a megszületett gyermekek 
anyatejes táplálásában, és segítik a gyermekágyas anyákat. A Családvédelmi Szolgálatoknál  szintén védőnők 
dolgoznak, ahol a családtervezési ismeretekkel segítik a válsághelyzetben lévő nőket.

Szabóné Kis Éva

5. Feltölt energiával.

4. A relaxáló, harmonizáló hatás révén
érzelmileg kiegyensúlyozottabb leszel.

3. Segíthet éjszakai álmatlanság idején.

2. Javítja a vérkeringést a végtagokban.

1. Az izmok lazítása révén csökkenti a 
hát - és derékfájdalmat.

+36308634636
ledil78@gmail.comLedó Ilona:

5 dolog, amit biztosan nem tudtál 
eddig a masszázs fontos hatásairól a 
várandósság ideje alatt:
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 KI AZ ÉN VÉDŐNŐM?

       
 VÉDŐNŐI KÖRZETEK VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ

 • Gizella tér 1., +36 76 323 919 Anitics Istvánné +36 30 391 4447
 • Hunyadi J. tér 6., +36 76 325 011 Fucskó-Nagy Natália +36 20 511 8651
  Dr. Ráczné Turcsányi Réka +36 20 511 9010
  Fekete- Bolváry Nikolett
                                                                                    (Kovács Adrienn GYES-en, helyettese) +36 20 511 0783
 • Piaristák tere 7., +36 76 514 068 Császárné Ludvig Csilla +36 30 655 6402
  Borosné Lódi Tímea +36 20 441 0726
 • Kada E. u. 4/a., +36 76 504 455 Puruczki Edit +36 20 514 0965
  Drabantné Pető Gabriella +36 70 452 3886
 • Hosszú u. 10., +36 76 320 176 Feldmanné Ujszászi Ágnes +36 20 510 2463
  Jónás Ágnes +36 20 512 7461
  Borosné Lódi Tímea
                                                                               (Törteliné Mézes Fanni GYES-en, helyettese)  +36 20 512 8475
 • Széchenyi sétány 6., +36 76 507 900 Somodi Andrea +36 20 510 6954
 • Nyíri út 61., +36 76 478 595 Kovácsné Bense Erzsébet +36 20 512 8560
 • Irinyi u. 22., +36 76 507 907  Petróczki Andrea +36 30 647 6240
 • Bagoly u. 1/a., +36 76 503 363 Katona Cintia (Trummer Ildikó, helyettese) +36 30 513 5245
  Gombárné Simon Kitti +36 20 286 1218
  Katona Cintia +36 30 722 4064
 • Hetényegyháza,  Szentirmay Zóra Katalin                        +36 20 512 8272
              Kossuth u. 79. +36 76 509 185                      (Hatvaniné Fekete Tünde GYES-en, helyettese) 
  Szabó Erika  +36 30 882 1448
  Szentirmay Zóra Katalin +36 20 512 8272
 • Smetana u. 5., +36 76 326 017 Petróczki Andrea
                                                                               Hajnal Emese (GYES-en, helyettese) +36 30 617 0655
 • Katonatelep,                                                Hegedűs -Torma Petra                               +36 30 590 1819
               Zsigmond u. 25/a. +36 76 507 916                  (Baksa-Nagysolymosi Andrea GYES-en, helyettese)   
 • Kadafalva, Tövis u. 10., +36 76 509 673 Molnár Szabina +36 20 480 4387                                                                                                                                           
  Koleszárikné Németh Beáta +36 30 229 4905
 • Győzelem u. 13. Tóth Katalin +36 20 512 8799
                                                                     Kovács Marianna +36 20 511 7907
 • Batthyány u. 20., +36 76 505 466 Vavros Sosana (Lipcseiné T. Mária, helyettese)  +36 30 513 3883
  Kelemen Dóra +36 20 512 8036
                                                                               Várkonyi Adél +36 20 512 7746  
                                                                               Dakó Csilla                                            +36 20 511 9241
 • Czollner tér 7., +36 76 508 018 Hegedűs Anikó +36 70 640 2737
                                                                               Koós Tünde                                           +36 30 470 2412
           • Nyíri út 63., +36 76 320 712                       Vavros Sosana                                        +36 20 512 9060 
                                                                               Kocsis Krisztina                                     +36 20 511 8063
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VIZSGÁLATOK
I. Trimeszter

vérkép 
vizelet 
HBsAg-szűrés
VDRL
vércsoport- meghatározás  
és vörösvértest-ellenanyagszűrés
ultrahang- szűrővizsgálat  
genetikai tanácsadás (fogamzáskor 
betöltött 37. életévtől kezdve)
fogorvosi vizsgálat

II. Trimeszter
ultrahang- szűrővizsgálat
terheléses vércukorvizsgálat
vérkép
vizelet

III. Trimeszter
ultrahang- szűrővizsgálat
vérkép
vizelet
kardiotokográfos szűrővizsgálat

11-13. hét

18-22. hét
24-28. hét
24-28. hét
24-28. hét

30-32. hét
36-37. hét
36-37. hét
38., 39., 40. hét

VÁRANDÓSAN
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Szeretnénk neked megmutatni milyen Kecskemét 
pocakosan és milyen itt élni gyermekkel 
családosan, megmutatni úgy, ahogy mi látjuk,  
és mindent benne, ami értéket képvisel egy  
édesanyának. 

MIT TALÁLSZ A KECSKEMÉTIMAMIN? 
A legfrissebb családokat érintő fontos híreket, 
családi programokat, tippeket, praktikákat. Kisma-
maként megtalálod nálunk az összes baba-mama 
klubot, pici babával mikor, milyen foglalkozásokra 
érdemes elmenned. De egy helyen megtalálod 
a helyi iskolákon, óvodákon és bölcsiken kívül a 
gyermek szak- és magánrendeléseket, védőnőket, 
háziorvosokat, családtámogatásokat és a helyi hivat-
alokat, szervezeteket is. Szuper, kreatív, ingyenesen 
letölthető anyagokat,kirándulóheleket, játszóte-
reket és nagyon sok szakmai cikket.  A legjobb 
szakemberek írnak oldalunkra azért, hogy minket 
szülőket segítsenek a mindennapjainkban!

Célunk, hogy tartalmas, vicces, fontos, de főként helyi, 
kecskeméti és Bács-Kiskun megyei információkkal 
és szórakoztató női/családi és kismamás tartal-
makkal lássunk el minden, gyermeket nevelő, 
vagy gyermeket tervező anyukát, illetve hogy 
egy igényes és hatékony megjelenési felületet 
biztosítsunk azoknak a vállalkozásoknak, akik 
a családoknak szolgáltatnak. Érdekel minket a ti 
véleményetek is, örömmel fogadjuk írásaitokat, és ha 
úgy érzed, lenne miről mesélned szeretettel várjuk  
a legjobb történeteidet. Ha ötleted, ajánlatod vagy 
kérdésed van, keress minket bátran!

Nálunk mindent megtalálsz egy helyen, amire 
szülőként szükséged lehet! www.kecskemet.imami.hu

HELLÓ KECSKEMÉTI  
ÉS KÖRNYÉKI  
ANYUKÁK! 
A KECSKEMET.IMAMI.HU 
WEBOLDAL EGY OLYAN CSALÁDI 
MAGAZIN, AHOL MINDEN HELYI INFÓT 
MEGTALÁLSZ EGYBEN, LEGYÉL AKÁR 
KISMAMA, VAGY GYERMEKET NEVELŐ 
ÉDESANYA.

VárandósoknakHasznosságok Helyi infók

PROMÓCIÓ
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FOGORVOSI RENDELÉSEK
 KECSKEMÉTEN

Rendelés helye:
 6000 Kecskemét,
 Piaristák tere 7.

Körzetéhez tartozó fogorvosáról
 és rendelési idejéről tájékoztatást kap 

a www.eszii.hu 
weboldal orvos, védőnő keresőjében.

Röntgen:
Kecskemét, Piaristák tere 7.

 II. emelet 201.
hétfő-péntek: 8:00-18:00
Telefon: +36 76 514 023

Fogorvosi ügyelet:
Kecskemét, Piaristák tere 7.

Telefon: +36 76 514 039
Rendelési idő: szombat, vasárnap

 és munkaszüneti napokon
 8:00-14:00 óráig

GS - petezsák
CRL - ülőmagasság, fejtető és far távolsága

YS - szikhólyag
BPD - (biparietális átmérő) fej szélessége

a két halánték között
OFD - fej átmérője hosszában, homlok és 

tarkó közti legnagyobb távolság
HC - a fej körfogata
AC - haskörfogat

FL - (femur hossz) combcsont hossza
HL - felkarcsont hossza

Bérczi Ildikó, Szonográfus

TERHESSÉGI
 ULTRAHANG - rövidítések
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KÉSZÜLŐDÉS 
DOLGOK, MELYEKRE NAGY VALÓSZÍNŰ-
SÉGGEL SZÜKSÉGED LESZ A KÓRHÁZI 
TARTÓZKODÁS IDEJE ALATT:

Iratok, papírok
• személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya
• várandós kiskönyv, leletek, eredmények
•  házassági anyakönyvi kivonat / apasági nyilat-

kozat

Szüléshez
• hálóing, papucs, köntös, zokni (fázós lábúaknak)
•  folyadék, étel (lehet ez szőlőcukor, müzli, keksz, 

banán - olyan, ami energiát ad)

Apának (apás szülés esetén)
•  kórházi papírruha (gyógyászati segédeszköz 

boltban kapható), papucs
• telefon és töltő (fényképezőgép, kamera)

A gyerekágyas osztályra
•  fehérnemű (sok cserével)
•  szoptatós melltartó, melltartóbetét, cseresz-

nyemagpárna vagy zselés hőpárna a mellek 
melegítésére

• kiskanál, svéd itatópohár, 5 ml-es fecskendő
• bimbóvédő krém, lanolin tartalmú
•  nagy méretű egészségügyi betét
•  vécépapír, nedves törlőkendő, papír zsebkendő
•  törölköző (ebből is érdemes többet bekészíteni  

az esetleges vérzések miatt)
• papucs (fürdéshez érdemes külön vinni egyet)
• telefontöltő
• tisztálkodó szerek
•  hálóingek vagy pizsamák, zoknik, köntös  

(esetleg szabadidőruha)
• evőeszközök, pohár, szalvéta

Babának, babáknak
• popsitörlő, textilpelenka
•  Kecskeméten fotószolgálat működik, ha szeretnéd, 

hogy a babádat már saját ruhájában fotózzák, 
akkor ahhoz vigyél egyet, egyébként a babák 
kórházi rugdalózóban vannak. (A pandémia miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a fotózás 
szünetelhet.)

Hazaútra
•  ruha neked
• ruha, takaró és babahordozó a kisbabának
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VÁRANDÓSAN

Az osztály 6000 Kecskemét, 
Nyíri út 38. szám alatti telephely 

“A” épületében helyezkedik el.

A pandémia miatt kihirdetett 
vészhelyzet ideje alatt osztályunk, 
ambulanciánk és szakrendelé-
seink helyéről intézményünk 
honlapján a www.kmk.hu oldalon 
tájékozódhat.

Osztályvezető  főorvos: 
Dr. Bánfalvi Attila c. egyetemi 
docens.
Vezető szülésznő: Miklós Márta 
Elérhetőség: +36 76 516 900

AZ OSZTÁLY ORVOSAINAK 
NÉVJEGYZÉKE:
Dr. Altorjay Balázs, Dr. Bakó 
Ferenc, Dr. Bóka Bence,
Dr. Bánfalvi Attila, Dr. Bíró 
Balázs, Dr. Csuka Ferenc,
Dr. Dankó István Dr. Gál 
Judit, Dr.  Homoki Renáta,
 Dr.   Horti Tamás, Dr. Koncz 
István, Dr.  Korányi László, 
Dr. Kazacsay László, Dr. 
Kosztelny Iván, Dr. Ladányi 
Lajos, Dr. Nagy Judit, Dr. Nagy 
Károly,  Dr. Nemes András,
Dr. Nyirády Tamás, Dr. Pataky 

István, Dr. Pétervári László,
Dr. Seregély Attila, Dr. Szabó 
Gábor, Dr. Szabó László,
Dr. Tankó András, Dr. Tankó 
András Jr., Dr. Temesváry Béla,
Dr. Terebessy Károly, Dr. Tóth 
Ákos, Dr. Vass Géza Ádám

SZAKAMBULANCIÁINK:
 Általános Szülészet  

Nőgyógyászat Szakambulancia 
   Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08.00-14.30

Szerda: 09.00-14.30
Péntek: 08.00-13.00

Sürgősségi  
Nőgyógyászati rendelés 

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08.00-14.30
Szerda: 09.00-14.30
Péntek: 08.00-13.00

Terhesgondozó 
Hétfő-Csütörtök: 07.00-14.30

Péntek: 07.00-13.00
CTG labor 

 Hétfő-Csütörtök: 07.00-14.30
Péntek: 07.00-13.00

Genetikai Tanácsadás 
Hétfő, szerda: 08.00-12.00

Ultrahang Szakambulancia 
Hétfő-Csütörtök: 09.00-14.30

Péntek: 09.00-13.00

BEJELENTKEZÉS, 
ELÉRHETŐSÉG 
(pl.: CTG, terhesgondozó, vérvétel, 
nőgyógyászati rendelés)

•  interneten keresztül  
www.kmk.hu/elojegyzes

•  személyesen (munkanapokon 
12.00 - 14.30 óra szülészet labor, 
földszint )

•  telefonon keresztül, (munanap-
okon  12.00-14.30 óra között 
+36 76 519-825)

UH VIZSGÁLAT 
Munkanapokon 08.00-09.00 óra 
között, 14.00-15.00 óra között
+36 76 519 860. A gyors ügyintézés 
érdekében kérjük készítse elő 
TAJ kártyáját! Bejelentkezéskor 
szükségünk van telefonszámára, 
e-mail címére.

A pandémia miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet ideje alatt, 

intézményünkben a szülésfelkészítő 
tanfolyam, a szülőszoba látogatások, 

a kórházi védőnői foglalkozások 
jelenleg szünetelnek. Az esetleges 

változásokkal kapcsolatosan 
tájékozódjon intézményünk 

honlapján a www.kmk.hu oldalon.

HASZNOS INFORMÁCIÓK:
Bács - Kiskun Megyei Oktatókórház
Szülészet- Nőgyógyászati Osztály
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HIRDETÉSEK

CSATLAKOZZ!
herbahaz.hu/eletmodvaltas

NAGY ÉLETMÓDVÁLTÓ PROGRAM 

Érvényes. 2022. december 31-ii
Beváltóhely: 
 ecskemét,  Petőfi Sándor u. 1.
10% kedvezmény a blokk 
véiösszeiére. Eiy alkalommal 
eiy kupon váltható.

-10% 

Horváth Andreafunkcionális- és gerinctréner

Tanács Attila
fejlesztő séf

Gülch Szabolcs
edző és coach

Pfuscher Kingadietetikus
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Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokat a 
fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza.

A folyamatos védőoltásokat a választott házi-gyer-
mekorvos adja be, a kampányoltásokat pedig az 
iskolaorvos adja. Lehetőség van szabadon válasz-
tható védőoltások felvételére, de ezt minden esetben 
a házi-gyermekorvossal kell megbeszélni.

Folyamatos oltások:
0-6 hetes korban: BCG (szülészeti intézményben) 
2 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib + Prevenar 13 
3 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib 
4 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib + Prevenar 13
12 hónapos korban: Prevenar 13 
13 hónapos korban: Varilrix  
15 hónapos korban: MMR
16 hónapos korban: Varilrix  
18 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib 
6 éves korban: DTPa + IPV

Kampányoltások:
6. osztályban DT
6. osztályban MMR revakcináció
7. osztályban Hepatitis B

BCG: tuberkulózis ellen
DTPa: torokgyík - merevgörcs – szamárköhögés ellen
IPV: gyermekbénulás ellen
Hib:   Haemophilus influenzae B okozta  

agyhártyagyulladás ellen
MMR: kanyaró - mumpsz – rubeola ellen
DT: diftéria - merevgörcs ellen (emlékeztető oltás) 
Prevenar 13:  Streptococcus pneumoniae 
                   baktérium ellen
Hepatitis B: fertőző májgyulladás ellen
Varilrix: bárányhimlő ellen

Szabóné Kis Éva, védőnő

VÉDŐOLTÁSOK
A VÉDŐOLTÁS LÉNYEGE, HOGY A KÓROKOZÓ GYENGÍTETT VAGY ELÖLT 
VÁLTOZATÁT A SZERVEZETBE JUTTATVA, VÉDEKEZÉSI (IMMUN) FOLYA-
MATOK BEINDÍTÁSÁRA KÉSZTETI AZT. KÖZBEN A SZERVEZET MEG IS JEGYZI 
MAGÁNAK A KÓROKOZÓT, ÉS AMIKOR KÉSŐBB EGY BETEGSÉGET AKARNA 
A KÓROKOZÓ KIALAKÍTANI, A SZERVEZET „EMLÉKEIT FELELEVENÍTVE” 
GYORSAN FELISMERI, ÉS HATÁSTALANÍTJA AZT. 

15.

HIVATALOS
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AZ ÚJSZÜLÖTT OKMÁNYAI
HIVATALOS

A SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI
KIVONAT

Az újszülött anyakönyvezése az egészségügyi 
intézmény bejelentése alapján hivatalból indul, a 
születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél. Az 
eljárás illetékmentes. A kórházban megadott 
adatokat igazolni szükséges, ezért az anyukák-
nak magukkal kell vinni a személyi igazolvány, 
a lakcímkártya, a házassági anyakönyvi kivonat 
vagy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 
egy példányát. Az elkészült anyakönyvi kivo-
natot, a gyermek lakcíméről szóló hatósági iga-
zolvánnyal (lakcímkártya) együtt postán kapják 
meg a szülők. Kecskemét Megyei Jogú Város

 Polgármesteri Hivatala, Igazgatási Osztály

ELSŐ LAKCÍM ÉS
 LAKCÍMBEJELENTÉS

Az újszülött első lakcíméről szóló hatósági iga-
zolványt az anyakönyvezés utána az újszülött 
törvényes képviselőjének az anyakönyvvezető 
vagy a járási hivatal (kormányablak) állítja ki. 
Az újszülött első lakóhelyeként a szülők nyilat-
kozata alapján az anya vagy az apa lakóhelyét, 
ennek hiányában tartózkodási helyét - a születés 
tényével együtt - az anyakönyvvezető jelenti be. 
A kiskorú gyermek lakóhelyeként - ha a bíróság 
vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal gyer-
mekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiak-
ban: gyámhivatal) a gyermek lakóhelyéről jog-
erősen vagy véglegesen másként nem határoz 

- a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő 
lakóhelyét kell bejelenteni.

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

Az állandó személyazonosító igazolvány
személyesen kérelmezhető bármely járási
hivatalnál (kormányablaknál). Ügyintézéshez 
szükséges dokumentumok: a szülők érvényes
személyazonosságot igazoló okmánya és
lakcímigazolványa, a gyermek születési anya-
könyvi okirata. A kérelem benyújtásához 
szükség van mindkét szülő jelenlétére.

 Ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor 
a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a 
szülői felügyelet megszűnését, szünetelését iga-
zoló jogerős határozat, illetve ha az egyik szülő 
elhalálozott, akkor a halotti anyakönyvi kivona-
tát kell elhozni. Az eljárás díj- és illetékmentes, 
az ügyintézési határidő 20 nap. Az állandó sze-
mélyazonosító igazolványra jogosult kiskorú 
gyermek esetében - állandó személyazonosító 
igazolvány iránti kérelmére – a törvényes kép-
viselője kérelmére állít ki ideiglenes személy-
azonosító igazolványt. Az ideiglenes igazol-
vány érvényességi ideje a kiadástól számított 30
(harminc) nap.

ÚTLEVÉL

A magánútlevél iránti kérelem benyújtható sze-
mélyesen az ország bármelyik járási hivatalában 
(kormányablakban). A kérelem benyújtásakor 
mindkét szülőnek meg kell jelennie. Amennyi-
ben személyesen csak az egyik szülő jelenik meg,
a kérelemhez csatolni kell a másik szülő teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló 
nyilatkozatát. Elvált szülők esetében a törvényes 
képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak 

– a gyermek elhelyezéséről szóló eredeti jogerős 
bírói ítéletet, elhunyt szülő(k) esetében a halotti 
anyakönyvi kivonat(ok)at kell elhozni. Ügyinté-
zéshez szükséges dokumentumok: a törvényes 
képviselők és a kiskorú érvényes személyazonos-
ságot igazoló okmánya, eredeti születési anya-
könyvi kivonat, lakcímigazolvány (amennyiben 
rendelkezik vele), az útlevél kiállítása illetékének 
megfizetését tanúsító igazolás, igazolványkép.
Az ügyintézési határidő 8 nap, ha a hatóság ren-
delkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztá-
zott; egyéb esetekben 20 nap. Ügyintézés illeté-
ke, igazgatási szolgáltatási díj kiskorú esetében:
Igénylés esetén:

• Az eljárás illetéke alapesetben: 2.500 Ft.
• Saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek 
esetén 1.250 forint. Saját háztartásban nevelt
három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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PROMÓCIÓ

Babakötvényt 
a Kincstártól 
Start-számlán!

Állampapír-értékesítés

Elérhetőségünk: +36 76 487-365;  
www.allamkincstar.gov.hu
Nyitvatartás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8:00–16:00
szerda: 8:00–18:00
péntek: 8:00–14:00

A bajai és kiskunhalasi állampapír 
értékesítési pontunkon készpénzmentes 
szolgáltatással intézheti ügyeit.
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Kecskemét, Szabadság tér 1.

Megéri a Start-számla-nyitás 
hiszen

Minden újszülött gyermeknek 
42.500 forint Életkezdési 

Támogatást ad a Magyar Állam! 
a Babakötvény kiemelt kamatozású 
állampapír, infláció +3%;
a gyermek 18 éves koráig bármikor 
megnyitható;
bárki bármikor bármekkora összeget 
befizethet rá, nincs minimális kötelező 
befizetés;
a befizetések után évi 10% állami 
támogatás (maximum 12.000 forint) jár.

Szolgáltatásaink

Start-számla nyitása és vezetése
Babakötvény-vásárlás bankkártyával, 
átutalással, készpénzzel
Díjmentes számlanyitás és -vezetés 
100%-os állami garancia – összegtől 
függetlenül – minden forgalmazott 
állampapírra
WebKincstár és MobilKincstár 
szolgáltatások igénylése

Ha ezt Start-számla nyitásával 
Babakötvénybe fektetik a szülők, 
és tetszőleges gyakorisággal és összegben 
ők is helyeznek el a számlán pénzt, akkor 
a gyermeknek akár több millió forintos 
megtakarítása lehet felnőttkorára.
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SZÜLETÉSÜNNEP 2022
Ingyenes programsorozat.
Tervezett időpont: 2022. május

 1 - 13. (Ha a helyzet nem engedi,
 akkor szeptember), helyszínek vá-

rosszerte. 2022-ben VIII. alkalommal 
rendezzük meg a Születésünnepet 

Kecskeméten, melynek célja, hogy bemutatkoz-
zanak azok a szakemberek és klubok-körök, ame-
lyek a várandósság, szülés és kisgyermekes idő-
szak témáival foglalkoznak. Az esemény minden 
évben nagyon sokszínű, évek óta általában 70-80 
programot kínálunk Zenés, dalos foglalkozások, 
tornák, előadások, szakmai beszélgetések várják 
az érdeklődőket. A részletes órarend elérhető
a Születésünnep weboldalán: www.szuletesun-
nep.hu, az aktuális információkat a Facebook 
oldalunkon tesszük közzé: Születésünnep 
Kecskeméten. Főszervező: Kovács-Dandi Csilla 
(dúla, kismama jóga oktató).+ 36 30 445 1059
szuletesunnep@gmail.com

Ingyenes programsorozat. 
Babahordozás, hordozási tanácsadás, baba-
hordozók és minden, ami ehhez kapcsolódik.
Bemutatkoznak a Kecskeméten lévő babahor-
dozással foglalkozó és azt támogató szakembe-
rek. Tervezett időpont: 2022. október eleje,
helyszínek városszerte.  Pontos időpontért 
kövessék a megadott Facebook oldalunkat!
Ízelítő a programokból: Babahordozási tanács-
adás, babahordozó-bemutató, Babahordozó 
Fesztivál, Maminbaba Kecskeméten-Hordozós 
Latin Fitness, Babahordozó Klubok a városban.

A részletekért kövesd a programsorozat
facebook oldalát vagy honlapját: Facebook:
Hordozóhét Kecskeméten, http://hordozohet-
kecskemet.hu/ Információ: +36 30 428 7838,
Butkáné Kis Regina főszervező

ESEMÉNYEK
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Az anyatej az ember legősibb tápláléka. A szoptatás pedig nem csupán a táplálék forrá-
sát jelenti egy kisbaba számára, sokkal több ennél, egy kapcsolat anya és gyermeke között.
Ennek a fantasztikus összefonódásnak talaján tanulja meg a gyermek, hogy az anya közelsége és 
biztonsága a legfontosabb kapcsolat a későbbi fejlődés tekintetében. Ezek a hatások egymástól 
elválaszthatatlanok és egyformán fontosak Az anyatej olyan egyedülálló tulajdonságokkal rendel-
kezik, melyet csak és kizárólag az ember gyermekének készítette a természet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint a kizárólagos anyatejes
táplálás 6 hónapos korig ajánlott, majd 6 hónapos kor után kiegészítő táplálás és a szoptatás 
folytatása két éves korig vagy azon túl. Addig amíg anya és gyermeke örömét lelik benne.

A kisbaba szükségleteit a legideálisabban az igény szerinti szoptatással tudjuk kielégíteni, ami nem 
ismer időkorlátot, így nem kell gyermeküket korlátozni, hogy mennyi ideig legyen mellen. A női 
mell az igény szerinti szoptatáson keresztül állítja be az anyatejtermelést. A gyermek fejlődésével 
változik a szopási szokásai is, egészen más periódusban szopik egy újszülött kisbaba és teljesen 
máshogy egy 15 hónapos gyermek.

A mai társadalmunkban egyre jobban elszeparálódunk szüleinktől, nagyszüleinktől, egyre keve-
sebb nagycsalád él együtt, ezért kevés lehetőség adódik, hogy átadjuk lányainknak a tudást, biz-
tassuk őket, hogy egy harmonikus, nyugodt, biztonságot adó kapcsolat alakuljon ki, anya-apa és 
gyermeke között, ami elengedhetetlen a gyermekneveléshez és a szoptatáshoz is. 

Ezért fontos, hogy segítséget hívjanak, ha nem megy a szoptatás vagy csak megerősítést szeret-
nének. Erre a legalkalmasabb szakember a  szoptatási szaktanácsadó, aki rendelkezik korsze-
rű szoptatás ismeretekkel, feltérképezi a kisbaba valódi szükségleteit,gyakorlati módszereket 
ajánl és probléma esetén további szakemberhez küldi az anyát vagy a gyermeket.
 

Szabóné Kis Éva,
 szoptatási szaktanácsadó

A szoptatás művészete
BABATÁPLÁLÁS

19.
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BABATÁPLÁLÁS

BABATÁPLÁLÁSI KISOKOS
A CSECSEMŐKET 5-6 HÓNAPOS KORIG KIZÁRÓLAG ÉS VÁLASZKÉSZEN  

ANYATEJJEL KELL TÁPLÁLNI, 
A SZOPTATÁSOK SZÁMÁT ÉS IDŐTARTAMÁT NEM SZABAD KORLÁTOZNI. 

PÓTLÁS ADÁSA ORVOSI JAVASLAT ALAPJÁN TÖRTÉNIK,  
AMENNYIBEN A SÚLYGYARAPODÁS NEM MEGFELELŐ. 

PÓTLÁSKÉNT ELSŐKÉNT AZ ÉDESANYA SAJÁT LEFEJT TEJE, 
MÁSODIKKÉNT DONOR (MÁS ANYA) TEJE, ÉS E KETTŐ HIÁNYÁBAN 

 A TÁPSZER ADÁSA JAVASOLT.

Magyarországon két lehetőség van donor női tej igénylésére, egyik a dajkatej (háztól-házig anyatejadás) 
másik a pasztörizált női tej, anyatejgyűjtő állomáson keresztül. Mindkét esetben szűrővizsgálatokat kell 
elvégezni az anyatejet adó anyának. Az anyatejet kapó baba házi gyermekorvosa receptre írja ki a női tejet.
Az egyéves koron túli szoptatásnak figyelemre méltó haszna van az anya és a baba számára, ezért 
mindaddig folytatódhat, amíg az mindkettőjüknek kívánatos.

A hozzátáplálást legkorábban az 5. hónap elejétől lehet, de legkésőbb a 6. hónap végéig el kell kezdeni, ami 
nem zárja ki a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatást. A szoptatások gyakoriságát nem kell csök-
kenteni. Fontos, hogy figyeljük a csecsemő fejlettségét, készségeit és szükségleteit, és ennek megfelelően 
kombináljuk az ételeket állagában, ízében és mennyiségében. Kizárólagosan vagy részben tápszerrel 
táplált csecsemőnél a hozzátáplálás hasonló módon történik, mint anyatejes táplálás esetén. 

Milyen gyakran adjuk  
a hozzátáplálást?

• 5-6 hónapos korban  
naponta 1-2 alkalommal
• 6-8 hónapos korban  
naponta 2-3 alkalommal
• 9-12 hónapos kortól  
naponta 3-4 alkalommal

• 1 éves kor után  
3 főétkezés

 és két kisebb étkezés

Hol etessük a babát?
 • kezdetben, amíg nem tud ülni, lehet ölben vagy hordozószékben
 • ha már önállóan ül, akkor magas etetőszékben

20.
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A szilárd táplálékokat adhatjuk a szoptatás előtt vagy után, de ügyeljünk a fokozatosságra, kezdetben 1-2 
kávéskanál, majd növeljük a mennyiséget.

 

MILYEN ÉTELEKET ADHATUNK?

GYÜMÖLCS:
•  elsőként választhatjuk: alma, őszibarack, sárgadinnye, 

meggy, cseresznye, hámozott szilva, körte, déligyümölcsök 
(narancs, banán, mangó), avokádó

• apró magvas gyümölcsöket kis mennyiségben adjunk

ZÖLDSÉG:
•  elsőként választhatjuk: sárgarépa, cékla, burgonya, saláta, 

sütőtök, szelőtök, gesztenye, brokkoli, mángold, kelbimbó, 
spárga

• 8 hónapos kortól: kelkáposzta, karalábé, karfiol
• spenót, sóska heti 1x

HÚSOK:
• mindennap adhatunk
• csirkemájat hetente 1x
• halak adása hetente 1-2 x

TEHÉNTEJALAPÚ TERMÉKEK:
• naponta maximum 100-125 ml natúr joghurt, kefir adható
•  naponta két alkalommal 100 ml-enként egy kávéskanál 

túró, reszelt sajt adható
•  tehéntej (6 hónapos kortól) maximum 100 ml/nap 

mennyiségben adható
• natív tejet kétéves kor alatt nem adunk

GLUTÉN: 
• 5.  hónaptól lehet elkezdeni, naponta egy evőkanál
   gabonaalapú püré vagy 1-2 galuskának megfelelő
   mennyiségű glutén, majd a mennyiséget fokozatosan
   lehet emelni.

A só, cukor mennyiségét minimalizáljuk, 
és óvakodjunk a sós, édes, fűszeres ízek 
túlzott használatától. Próbáljunk sokféle 
gyümölcsöt és zöldséget adni, törekedjünk 
a friss, vegyszermentes gyümölcsökre és 
zöldségekre, ezek hiányában mélyhűtött 
is adható.

Az ételeket biztonságos módon, megfelelő 
állaggal készítsük el.  
A csecsemő fejlettségi szintjének 
megfelelően adjuk, és lehetőleg válaszkész 
táplálást alkalmazzunk.

Kezdetben a folyékony-pépes ételektől 
indulva fokozatosan áttérünk a szilárd 
táplálásra. Passzírozhatjuk vagy 
turmixolhatjuk az ételeket. A rágásra 
szoktatást általában 8-10 hónapos kor 
körül kezdhetjük, kezdetben villával 
törjük össze az ételt, majd puha 
szeleteket adjunk a gyermek kezébe. 

Jó rágcsálnivalók (ha már egyedül ül, 
akkor adjuk a kezébe) a banán, puha 
körte, sárgabarack, sárgadinnye, mangó, 
avokádó, megfőzött kelvirág, brokkoli, 
édesburgonya, sütőtök, megfőtt kis 
húsgombóc, sajt.

Figyeljünk arra, hogy az új ételeket 
egyenként vezessük be, két új étel között 
legalább 3 nap teljen el. Előfordulhat, hogy 
akár 8-15 alkalommal is próbálkoznunk kell 
az új ételekkel, mire a babánk elfogadja.

Amikor a csecsemő készséget mutat arra, hogy megfogja az ételt, engedjük neki. 10-12 hónapos korban 
elkezdhető az evőeszközzel történő önálló evés. Törekedjünk arra, hogy a gyermek is a családi étkezések 
részese legyen.

Hivatkozás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve  
az egészséges csecsemő (0–12 hónapos) táplálásáról, hatályos: 2019.11.06.

BABATÁPLÁLÁS
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Funkcionális  edzés
 Spinracing, ProCycling 
Spine UP! gerinctréning

HOT IRON
Duci racing

Személyi edzés, köredzés
Step aerobic

Gymstick
Masszázs

Jóga
 

Kecskemét
Szent Miklós utca 17.
www.ironteamkati.hu
telefon: + 36 30 205 4415

A terhesség előrehaladtával érdemes az intenzitást csökkenteni, kisebb súlyokkal dolgozni. 
A keringésnek jót tesz, ha továbbra is rendszeresen mozognak a kismamák, megelőzve ezzel az esetleges 
vizesedést is.   A megfelelően edzett test megkönnyíti a várandósságot a szülést és a szülés utáni időszakot is.

Mikor, hogyan és mit mozogjunk szülés után?
Általánosságban elfogadott, hogy hat hét után fokozatosan kell visszatérni a várandósság előtti inten-
zitáshoz. Ha valakinek gátmetszése volt és spinningelt korábban, érdemes egy felvezető - más típusú  
mozgással elindítani az edzést. Császármetszés után is lazább edzéssel szükséges indítani, ahol a has-
izmok újraépítése izoláltan kezdődik. A rendszeres mozgás nemcsak a test és a lélek regenerálódását 
segíti, a szülés utáni depresszió feloldásához is hozzájárulhat. 

Mozgás várandósság alatt
A nők többségének nagy dilemma, hogy várandósság alatt folytathatják-e azokat a mozgásformákat, 
amelyeket korábban is végeztek. Mivel magam is háromgyermekes anyuka vagyok, tapasztalatból tu-
dom mondani, hogy aki rendszeresen tornázott a teherbeesés előtt, az nyugodtan folytathatja a mozgást,  
persze ha a terhessége normál lefolyású. Az ugrálás és a nagy intenzitású, nagy súlyos edzések kivételé-
vel bátran végezhető a spinracing, gymstick, könnyű cardio, aerobic, zsírégető tornák, illetve a preventív 
jellegű mozgásformák, pl. jóga, gerinctorna. Azok a hasizom gyakorlatok is végezhetőek, amelyek nem 
járnak a növekvő pocak összenyomásával. 

AZ ANYASÁG ÉS A SPORT

Borsosné Laczi Katalin
Az IronTeam Kati Fitnesz stúdió tulajdonosa és vezetőedzője

ANYA-SZÉPSÉG-EGÉSZSÉG
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    HIRDETÉSEK

Dinamikus
 Terhestorna

Hangolódj Lizával
interaktív sorozat

Készülj az anyaságra ...

Maminbaba
Hordozós Latin Fitness 

Kötődj
Hordozási tanácsadás

... majd élvezd is azt! 

+36  70  390  6251 lizamothercoach

Szabad szellemű egyéni 
coaching, vagy előadássorozat 

a szülésről, anyaságról, 
gyereknevelésről.
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HIRDETÉSEK
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HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK
  RENDELÉSI IDŐ:    RENDELÉSI IDŐ:
  H-SZ-P: 9-12.00, K-CS: 15-18                 H-SZ-P: 15-18, K-CS: 9-12
Kada E. u. 4/a. Dr. Fábián Erzsébet, +36 76 480 823 Dr. Kovács István, +36 76 508 638
  praxis száma: 5007   praxis száma: 5006
Győzelem u. 13.     Dr. Kiss Katalin, +36 76 507 475
      praxis száma: 5008
Nyíri út 61. Dr. Horváth Piroska , +36 76 478 262
  praxis száma: 5009
Irinyi u. 22. Dr. Szentannay Judit, +36 76 478 153
  praxis száma: 5010 
Piaristák tere 7.     Dr. Lajkó Ilona, +36 76 514 067
      praxis száma: 5003
Hosszú u. 10. Dr. Földy Mária, +36 76 485 506 Dr. Juhász Antal, +36 76 485 506
  praxis száma: 5011   praxis száma: 5014 
Széchenyi stny. 6. Dr. Nagykőrösi Ildikó, +36 76 478 970 Dr. Bélley Gábor, +36 76 478 970
  praxis száma: 5015   praxis száma: 5016
Hunyadi tér 6. Dr. Kovalcsik István, +36 76 487 508 Dr. Suba Melinda, +36 76 507 755
  praxis száma: 5004   praxis száma: 5005
Gizella tér 1/b. Dr. Kaiser László, +36 76 414 102
  praxis száma: 5001
Bagoly u. 1/a. Dr. Pécsi Ferenc, +36 76 503 093
  praxis száma: 5089
                               Dr. Pongrácz Péter, +36 76 503 090
                                praxis száma: 5090 
Kossuth u. 79.     Dr. Kákonyiné Dr. Kánitz Edit
(Hetényegyháza)     +36 76 472 449, praxis száma: 5017
Smetana u. 5. Dr. Szűcs Mária, +36 76 507 964
  praxis száma: 5099
Tövis u. 10. Dr. Makóné Dr. Nagy Beáta
(Kadafalva) +36 76 509 661, praxis száma: 5102
Batthyány u. 20. Dr. Papp Mária, +36 76 507 595 Dr. Fischer László +36 76 507 594
  praxis száma: 5012   praxis száma: 5013
Betöltetlen             

 H-P: 14-17, K-CS: 9-12, SZ: 15-18              H-SZ-P: 9-12, K: 15-18, CS:14-17 
körzetek:
Czollner tér 7.                                                                      Dr. Bélley Gábor, +36 76 507 987
Zsigmond F. u 25/a  Dr. Kaiser László, +36 76 471 053
(Katonatelep)

Körzetéhez tartozó orvosáról tájékoztatást kap a www.eszii.hu weboldal orvos, védőnő keresőjében.
A házi gyermekorvosi ügyelet a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig a Nyíri út 61. szám alatti  gyermekorvosi 

rendelőben várja a betegeket hétfőtől péntekig 18 órától reggel 8 óráig, szombat, vasárnap, ünnepnap: egész nap. 
Tel: +36 76 516 904, +36 30 695 4274, Iskolavédőnők: Kecskemét, Batthyány u. 16., +36 76 505 698; +36 76 505 699

    GYERMEK- EGÉSZSÉG
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GYERMEK - EGÉSZSÉG

GYERMEKSZAKRENDELÉSEK
KECSKEMÉTEN

A pandémia miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt intézményünkben egyes osztályok, szakrendelések helye, módja, 
ideje változhat, melyről folyamatosan tájékozódhatnak az intézmény honlapján, a www.kmk.hu oldalon.

• GYERMEKPULMONOLÓGIA - Dr. Madar Katalin
Időpont adása: hétfőtől - szerdáig 12-14 óra között
+36 76 516 967
Rendelési idő: hétfőtől csütörtökig 8-14 óra
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 327.

• GYERMEKPULMONOLÓGIA - Dr. Tálosi Gyula
Időpont adása: szerda 12-14 óra között  
+36 76 516 900 /8122 mellék, e-mail: hajnalis@kmk.hu
Rendelési idő: csütörtök 9:30-14:30-ig
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301. (Covid 
miatt 312)

• GYERMEKAMBULANCIA, IMMUNOLÓGIA, 
DIABETOLÓGIA - Dr. Góg Erzsébet
Időpont adása: minden nap 12-14 óra között  
+36 76 516 966
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 8-14 óráig
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 329.

• GYERMEKKARDIOLÓGIA - Dr. Gyenes Vilmos
Időpont adása: hétfő-kedd 8-9 óra között.  
+36 76 516 963
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 8.-14. óra.
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 325. 

• GYERMEKNEPHROLÓGIA - Dr. Haszon Ibolya
Időpont adása: hétfő-kedd 14-15 óra között  
+36 30 998 2434 (Dr. Haszon Ibolya száma)
Rendelési idő: csütörtök 9-13 óra
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 325. 

• FEJLŐDÉSNEUROLÓGIA, GYERMEKNEU-
ROLÓGIA, KORASZÜLÖTT UTÓGONDOZÓ 

- Dr. Lazics Klaudia
Időpont adása: hétfő és csütörtök 7.30-9.00 között, 
szerda 12.-14. óra között, +36 76 519-882
Rendelési idő: hétfőtől péntekig: 8-15 óra között.
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 306.

 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT, 
GASZTROENTEROLÓGIA 
PROFILLAL - Dr. Suba Melinda
Időpont adása: szerda 12-14 óra 
+36 76 516 900 /8122 mellék
e-mail: hajnalis@kmk.hu
Rendelési idő: szerda 8-11.30 óra 
Rendelés helye: Nyíri út 38.
A épület fsz. 301.

26.
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• GYERMEKGYÓGYÁSZAT, ENDOKRINOLÓGIA 
PROFILLAL - Dr. Vass Laura
Időpont adása: szerda 12-14 óra között
+36 76 516 900 /8122 mellék
e-mail: hajnalis@kmk.hu
Rendelési idő: kedd 8.-14.30 óra között.
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301. 

• CYSTÁS FIBROSIS SZAKRENDELÉS - Dr. Bede Olga
Időpont adása: szerda 12-14 óra között  
+36 76 516 900 /8122 mellék,
e-mail: hajnalis@kmk.hu
Rendelési idő: hétfő 8-14.óráig.
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301. 

• GYERMEKVÉRVÉTEL 
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 7-11 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 321.  

• GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZAKRENDELÉS 
Időpont adása: + 36 76 519 822
Rendelési idő: hétfőtől péntekig, 8-14 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. Rendelőintézet, 2. 
emelet 214.

• GYERMEKPSZICHOLÓGUS
Időpont adása:  +36 76 519 822
Rendelési idő: hétfőtől péntekig, 8-14 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. Rendelőintézet, 2. 
emelet 214. 

• GYERMEKULTRAHANG -VIZSGÁLAT
Időpont adása: +36 76 516-900 8160, 5179
Rendelési idő: H-P 9.00-12.00
Rendelés helye: „A” épület Fsz. 0207 (Covid miatt 
Hotel ép. 2.em.)

 • ORTOPÉDIA SZAKRENDELÉS  
(gyermek és felnőtt)
Időpont adása:  H-P: 07.00-09.00, H-Cs: 14.-15.óra
+36 76 519 838 
Rendelési idő: H-P 10.-11. óra között  
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 2. emelet  229.

• SZEMÉSZET I. SZAKRENDELÉS  
(gyermek és felnőtt)
Időpont adása: +36 76 516 778, +36 76 516 779,  
+36 76 516 781
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 7:30-13:30 óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 2. emelet 243.

• SZEMÉSZET II. SZAKRENDELÉS  
(gyermek és felnőtt)
Időpont adása: +36 76 516 778, +36 76 516 779,  
+36 76 516 781 
Rendelési idő: H-P: 8-12 óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 2. emelet 242.

• GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZAT-SZAKRENDELÉS
Időpont adása: +36 76 519 830 
Rendelési idő: H-CS: 7-14., P: 7-13. óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 

Ambulanciáinkon az ellátási területünkbe tartozó betegek fogadására van lehetőségünk. A beutaláskor 
kérjük, hogy tájékozódjanak arról, hogy kórházunk ellátási területéhez tartoznak-e!

 Erről bővebb információt a http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas honlapon szerezhetnek.

Amennyiben a fenti mellék háromszori hívása után sem sikerül kapcsolatba lépni az előjegyzéssel, kérjük, 
hogy írjanak levelet az elojegyzes-gyermek@kmk.hu címre! A levélben szerepeljen:

• Az előjegyzendő gyermek neve, születési dátuma és TAJ-száma, lakcíme 
• Az, hogy melyik szakambulanciára kér előjegyzést a beutaló vagy a visszarendelés alapján.
• A hozzátartozó elérhetősége (e-mail cím, ha nem az adott címről ír, mobiltelefon száma)

• Milyen panasz miatt kéri az előjegyzést.  
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DSGM
DÉVÉNY SPECIÁLIS MANUÁLIS  

TECHNIKA - GIMNASZTIKA MÓDSZER

A DÉVÉNY-MÓDSZER (DSGM)
 A HAGYOMÁNYOS GYÓGYTORNÁTÓL 

ELTÉRŐ, GYÖKERESEN ÚJ SZEMLÉLETRE 
ÉPÜLŐ REHABILITÁCIÓS RENDSZER, AMELY 

A MOZGÁSSÉRÜLÉSEK VALAMENNYI 
TERÜLETÉN EGYEDÜLÁLLÓAN EREDMÉNYES.

A Dévény-módszer nem erőlteti azokat a 
mozgásokat, melyekre a beteg nem képes, hanem 
a speciális manuális technika (SMT) alkalmazásával 
közvetlenül stimulálja az idegrendszert, ugyanakkor 
pedig visszaállítja az izmok normál állapotát, 
helyzetét és tónusát. Ez a kezelés - időben elkezdve - 
képes beindítani az agy tartalékállományát, amely 
így képes lehet az esetlegesen sérült részek munkáját 
is átvenni, ezáltal az esetek nyolcvan százalékában 
teljes gyógyulás érhető el.

A csecsemők nagymozgásainak kialakulása:
 •  0-1 hó: csak reflexmozgásai vannak,  

akaratlagos mozgásai még nincsenek
 • 2-3 hó: fejemelés, alkartámasz
 •  3 hónapos korban kezdenek leépülni  

a csecsemőreflexek
 •  4,5-5 hónapos korban indul a fordulás
 • 6-7 hónapos korban kezd kúszni
 •  8-9 hónapos korban négykézlábra áll és hintázik
 • 9-10 hónapos korban mászik
 •  11-12 hónapos korban feláll, kapaszkodással 

oldalazva lépeget
 • 12-18 hónapos korban önállóan jár

Forrás: A Dévény Anna Alapítvány által kiadott 
tájékoztató füzet leendő és gyakorlott szülőknek a  
csecsemők és kisgyermekek normál mozgásfejlődéséről. 
http://www.deveny.hu/fo_tajekoztato_fuzet
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MAKACS KLUB (HORDOZÓS
ÉS MOSHATÓPELUS KLUB)
 Minden, ami kötődő és családi. 
Helyszín: Szentcsalád Plébánia könyvtárszobájában, 
Kecskemét, Irinyi utca 62. 
Időpont: Minden hónap első péntekén 10-11.30-ig 
(Veszélyhelyzet, korlátozások miatt pontos időpontról 
érdeklődjenek a megadott telefonszámon!)
Témák: szoptatás, hordozás, család
Vezeti: Butkáné Kis Regina, baba-és gyermekhordo-
zási tanácsadó Telefon: +36 30 428 7838
Facebook: @hordozzvelunk 
A klub ingyenesen látogatható.

 KECSKEMÉTI HORDOZÓS KLUB 
Helyszín: Szentcsalád Plébánia, Irinyi u. 62. 
Időpont: Szeptembertől májusig: minden hónap 
2. és 4. péntek 9-11 óráig. Nyáron egyedi megbe-
szélés alapján. (Veszélyhelyzet, korlátozások esetén 
szünetel. Pontos időpontról érdeklődjenek a mega-
dott telefonon!) Az aktuális klub pontos idejéről 
tájékozódhat a Kecskeméti Hordozós Klub Face-
book oldalon, vagy telefonos elérhetőségeinken. 
Témák: A klubban mindig valamilyen hordozással 
kapcsolatos témát beszélünk meg, emellett hordo-
zási tanácsadás történik, melynek keretében lehet 
különféle hordozóeszközöket próbálni, kölcsönözni. 
Vezetik: Boldis-Molnár Anna, baba- és gyermekhor-
dozási tanácsadó, +36 20 569 0068
Lipcseiné Tolvaj Mária, baba- és gyermekhordozási 
tanácsadó, védőnő.
Tel: +36 20 595 4160 
Facebook: @kecskemetihordozosklub 
A klub ingyenesen látogatható. 

EVANGÉLIKUS BABA-MAMA KLUB 
Helyszín: Evangélikus lelkészi hivatal Kecskemét, 
Arany János utca 1.
Időpont: Kéthetente kedd, 10. óra

Pontos időpontokról érdeklődjön a megadott elérhe-
tőségeken!
Járványhelyzetben online, amihez bejelentkezés 
szükséges: +36 20 824 3391 
Témák: Az anyukák a hasonló helyzetben lévők kö-
zösségében lelkiekben gazdagodhassanak és kicserél-
hessék gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalatai-
kat. Kötetlen beszélgetés. 
Vezeti: Kis János lelkész
+36 20 824 3391
kecskemet.lutheran.hu. 
A klub ingyenesen látogatható.

BABA-MAMA KÖR A REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETBEN 
Helyszín: Kecskemét, Szabadság tér 6., nagy barna 
fakapu a Vincent kávézó mellett. 
Időpont: Minden szerdán 10-12 óráig.
(Veszélyhelyzet, korlátozások esetén szünetel.
Pontos időpontról érdeklődjenek a megadott telefonon.) 
Témák: receptkör, beszélgetés gyermeknevelésről, 
önismeretről, párkapcsolatról, kézműves foglalkozás. 
Vezeti: Molnárné Csitári Krisztina
+36 30 517 6920
A klub ingyenesen látogatható.

A SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA
BABA-MAMA KLUBJA 
Helyszín: Kecskemét, Irinyi utca 62. bejárat a Bolyai 
Gimnázium felől, babaszoba. 
Időpont: Veszélyhelyzet, korlátozások esetén szünetel 
a klub. Pontos időpontról érdeklődjenek a megadott te-
lefonszámon!
Témák: Foglalkozások, közös ima, beszélgetések, 
sok játék, ének, énekesjáték és mondóka. 
Vezeti: Mérő-Walter Tímea+36 30 595 1700
A klub ingyenesen látogatható.

BABA-MAMA KLUBOK

KÖZÖSSÉG
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BABAHANCURKA
Helyszín: Katona József Könyvtár
Kecskemét, Piaristák tere 8.
T.: +36 76 500 567
Időpont: minden kedden
és csütörtökön 10.15 óra

Helyszín: Katonatelepi Fiókkönyvtár 
Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1.
T.: +36 76 509 612
Időpont: a hónap utolsó keddje 10.00 óra

Helyszín: Hetényegyházi Fiókkönyvtár
Hetényegyháza, Posta utca 3.
T.: +36 76 320 230
Időpont: minden kedden 10.00 óra

BABA-MAMA KLUB
Helyszín: Hetényegyházi Fiókkönyvtár
Hetényegyháza, Posta utca 3.
T.: +36 76 320 230
Időpont: minden kedden 10.30 óra

ANGOL DALOLÓ
Helyszín: Hunyadivárosi Fiókkönyvtár
Kecskemét, Kandó Kálmán utca 14.
T.: +36 76 800 025
Időpont: minden kedden 16.30 óra

BABAHANCURKA ONLINE:
http://www.bacstudastar.hu/babahancur-
ka-online
További információ: www.bacstudastar.hu

SZÜLÉS SZÍVVEL-LÉLEKKEL
VÍRUSHELYZETBEN IS - FACEBOOK CSOPORT
Szeretettel várunk akár tart még a covid, akár nem! 
A csoport a vírushelyzet elmúltával is hasznos
infókat nyújt a babát váróknak, kisgyermekes 
szülőknek szakemberek részvételével. https://
www.facebook.com/groups/szulesszivvellelekkel
Néma Attiláné Ella +36 30 497 0909

A vírushelyzet függvényében személyesen vagy 
online valósulnak meg az alábbi programok!

BABAVÁRÓ KEDD ESTÉK 
Információs esték várandós kismamáknak, apák-
nak és minden érdeklődőnek. A Hírös Agórában 
a TANDEM Kapcsolatműhely szakembereivel.  
(Kecskemét, Deák tér 1.) Egész évben minden hónap-
ban 4 téma kerül sorra keddenként 17:00-tól 18:00-ig! 

Minden hónap
1. keddjén: Szülés - A pozitív szülésélmény egy-
szerű titkai 
Néma Attiláné Ella szülésfelkészítő, dúla
2. keddjén: Szoptatás – A csodálatos anyatej
Szabóné Kis Éva védőnő, szoptatási
szaktanácsadó, szülő-csecsemő konzulens

3. keddjén: Hordozás - A testközelség harmóniája 
és praktikuma Lipcseiné Tolvaj Mária hordozási 
tanácsadó, védőnő Butkáné Kis Regina hordozási 
tanácsadó
4. keddjén: Babagondozás, babamasszázs-Termé-
szetesen jó! 
Néma Attiláné Ella dúla, babamasszázs oktató.
Ismerd meg a korszerű és családbarát gyakorla-
tokat, amelyek megalapozhatják az egészséges 
kötődést, a minél örömtelibb szülő-gyermek kap-
csolatot!
A részvétel díjtalan, bejelentkezés nem szük-
séges. Aktuális időpontok és információk a 
Babaváró kedd esték Facebook eseménynél.
Néma Attiláné Ella +36 30 497 0909

KECSKEMÉTI DÚLAKÖR
Szakmai műhely kecskeméti dúlák (professzionális 
szüléstámogatók) részvételével a szülés-születés 
minőségéért, a családok hatékonyabb támogatásá-
ért, szülésfelkészítés – szüléskísérés – szülésfeldol-
gozás témakörben. 

Aktuális időpontok és információk:
https://www.facebook.com/kecskemetidulakor

Néma Attiláné Ella +36 30 497 0909

A BÁCS-KISKUN MEGYE KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR BABAHANCURKA MONDÓKÁZÓ
FOGLALKOZÁSAI, BABA-MAMA KLUBJAI KECSKEMÉTEN

KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK, KLUBOK
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KECSKEMÉTI BÖLCSŐDÉK
BÖLCSŐDEI TÁJÉKOZTATÁS

Bölcsődéink alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújtanak a gyermekek számára. Az Egészségügyi 
és Szociális Intézmények Igazgatósága működteti (Kecskemét, Piaristák tere 7.), szakmai önállósággal 
bíró intézményi egységek. Kecskemét lakosainak 8 bölcsőde áll rendelkezésére bölcsődés korú kisgyer-
mekeik elhelyezésére. A bölcsődék területi elhelyezkedésük alapján a város valamennyi városrészében 
élő családok igényeit ki tudják elégíteni. Az intézmények jól megközelíthetők, csendes, nyugodt 
környezetben helyezkednek el. A bölcsődéink körzetesítési kötelem nélkül fogadják a gyermekeket. 

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel és gondozható:
•  annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek 

a hatodik életévét betölti, 
•  a következő év augusztus 31-éig, ha a harmadik életévet szeptember 1-je és december 31-e között tölti 

be a gyermek, és a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását 
eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani,

•  ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem 
érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében 
gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

Bővebb információ: 
http://eszii.hu/bolcs-bemutatkozas

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által fenntartott kecskeméti bölcsődék

•  Macskacicó Bölcsőde, 
Tóth László stny. 2. +36 76 325 718 

•  Csipcsirip Bölcsőde,  
Forradalom utca 5. +36 76 489 472, 

•  Csengettyűs Bölcsőde,  
Daróczi köz 16. +36 76 498 136, 

•   Pöttyös Bölcsőde,  
Klapka u. 18. +36 76 480 611, 

•  Aranyhaj Bölcsőde,  
Lánchíd u. 14. +36 76 475 711, 

•  Pöttömke Bölcsőde,  
Mátis K. u. 6. +36 76 322 785, 

•  Pillangó Bölcsőde,  
Széchenyi stny. 4. +36 76 478 570 

•  Katica Bölcsőde, 
Agyag u. 4. + 36 30 513 4801

Forrás: eszii.hu
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Tagóvodái: Elérhetőségek
Corvina Óvoda 1. sz. Mártírok Úti Óvodája martirokovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Mártírok útja 31.  +36 76 414 364
Corvina Óvoda 2. sz. Katonatelepi Óvodája katonatelepi2ovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1.  +36 76 471 045
Corvina Óvoda 1. sz. Katonatelepi Óvodája katonatelepi1ovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Platán u. 1. +36 76 471 015
Corvina Óvoda 2. sz. Mártírok Úti Óvodája tulipan.cs@freemail.hu
6000 Kecskemét, Mártírok útja 29. +36 30 924 8451
Corvina Óvoda Matkói Óvodája matkoiovi@gmail.com
6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. +36 76 328 686
Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája ceglediovivez@gmail.com
6000 Kecskemét, Ceglédi u. 5-7. +36 76 506 513
Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvodája forrovivez@gmail.com
6000 Kecskemét, Forradalom u. 3. +36 76 489 462
Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája ifjusagovivez@gmail.com
6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1. +36 76 480 712
Corvina Óvoda Kandó Kálmán Utcai Óvodája napsugovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14. +36 76 480 564
Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája mikszathovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Mikszáth K. körút 30. +36 76 320 107
Corvina Óvoda Nyitra Utcai Óvodája nyitraovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Nyitra u. 4. +36 76 487 408

A KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT 
ÓVODÁK LISTÁJA, AHOL VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET ÉS A JELENTKEZŐKET:

CORVINA ÓVODA
  Székhelye: 6000 Kecskemét, Csokor u. 9. 

E-mail: corvinaovivez@gmail.com tel./fax: +36 76 414 258

KISGYERMEKKOR
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Tagóvodái: Elérhetőségek
Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája titkarsag@kalmanlajos.hu
6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. +36 76 509 261
Kálmán Lajos Óvoda Tündérkert Óvodája  biroovi@freemail.hu
6000 Kecskemét, Bíró Lajos u. 22. +36 76 493 905
Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Óvodája pajtasovi@kalmanlajos.hu
6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 2. +36 76 472 765
Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodája +36 76 472 649
6044 Hetényegyháza, Kossuth u. 17.
Kálmán Lajos Óvoda Boróka Utcai Óvodája +36 76 470 043
6000 Kecskemét, Boróka u. 2-4.
Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodája, +36 76 413 101
6008 Méntelek, Kecskeméti út 41.
Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodája setany@kalmanlajos.hu
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. +36 76 478 649
Kálmán Lajos Óvoda Juhar Utcai Óvodája +36 76 478 484
6000 Kecskemét, Juhar u. 11.
Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája lanchid@kalmanlajos.hu
6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16. +36 76 475 622

Tagóvodái: Elérhetőségek
Ferenczy Ida Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodája matisovoda@gmail.com
6000 Kecskemét, Mátis K. u. 4. +36 76 322 941
Ferenczy Ida Óvodája Juhász Utcai Óvodája juhaszovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Juhász u. 1. +36 76 322 495
Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Utcai Óvodája szabadkaiovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Szabadkai u. 1/a. +36 76 326 108
Ferenczy Ida Óvodája Csigabiga Óvodája arpadvarosiovoda@gmail.com
6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1. +36 76 322 383
Ferenczy Ida Óvoda Csongrádi Utcai Óvodája csongiovi39@gmail.com
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 39. +36 76 504 623
Ferenczy Ida Óvoda Aranytulipán Óvodája klapkaovoda@gmail.com
6000 Kecskemét, Klapka u. 14. +36 76 480 688
Ferenczy Ida Óvoda Hosszú Utcai Óvodája hosszuovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Hosszú u. 3. +36 76 483 320
Ferenczy Ida Óvoda Szent Miklós Utcai Óvodája sztmiklosovi@gmail.com 
6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16. +36 76 328 750

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. 

E-mail: titkarsag@kalmanlajos.hu, Tel.: +36 76 509 261  

FERENCZY IDA ÓVODA
Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8.

E-mail: szivarvanyovi13@gmail.com, Tel: +36 76 320 617
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Intézmény Elérhetőségek
Bárányka Keresztyén Óvoda +36 20 886 4959
Kecskemét, Szent-Györgyi A. u. 23.  baranykaovi@baranykaovi.hu
Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor  +36 76 517 628
Református Gyakorló Ált. Isk. és Óvoda, Mészöly Gyula tér 1-3.        petofi@kre.hu, szabo. ildiko@kre.hu 
Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda +36 76 324 486
Kecskemét, Erkel u. 17. palmacska@krek.hu
Noé Bárkája Óvoda +36 76 327 244
Kecskemét, Kiskőrösi út 8.  noe@fibermail.hu
Piarista Gimnázium, Kollégium,  +36 76 417 456
Ált. Isk. és Óvoda, Czollner tér 5.  ovoda@kecskemet.piar.hu
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola +36 76 505 736, T/F +36 76 505 737
Szent Imre u. 9.                              ovoda@szentimre-kmet.hu
Anygyalkert Magánóvoda +36 76 800 161
Kecskemét, Bánk bán utca 5.  angyalkert.kecskemet@gmail.com
Aranykapu Magánóvoda +36 76 484 410
Kecskemét, Mikszáth krt. 86.                          drcsertoaranka@t-online.hu
Csillag Bölcsőde és Óvoda/Sternchen Kindergarten (Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.)
Kecskemét, Mercedes utca 1  +36 30 195 7326, ovi@csillagbolcsiovi.hu  
Csillagbölcső Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kecskemét, Napsugár u. 2.                                                            ovoda@csillagbolcso.hu, +36 76 954 970     
Kecskeméti „Micimackó” Magánóvoda                                                                            +36 76 472311
Hetényegyháza, Fácán u. 2.  micimackoovoda@hetenynet.hu
Kinder Ovi Családi Bölcsőde és Magánóvoda                                                                 +36  76 450 211
Kecskemét, Duna utca 21.  info@kinderovi.hu
Gyermekliget Alternatív Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kecskemét, Fecske u. 15.  +36 76 450 600, +36 20 441 4373
 titkarsag@gyermekligetkecskemet.hu
Teknősvár Magánóvoda +36 76 505 105 
Kecskemét, Magvető u. 17.  info@teknosvar.hu
Aranyliget Waldorf Óvoda és Gyermekközpontú Általános Iskola és AMI                    +36 30 925 6802
Kecskemét, Téglagyár utca 1-3                                                                           info@aranyligetwaldorf.hu

forrás: www.kecskemet.hu

EGYÉB FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK
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• Család- és Gyermekjóléti Központ
Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás
6000, Kecskemét, Fecske utca 20
csaladsegito@alapellatas.hu
Telefon: +36 76 507 630

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-
Családok Átmeneti Otthona

6000, Kecskemét, Hoffmann János utca 11
Telefon: +36 76 506 124

• Nyíri Úti Módszertani Központ intézmény-
egysége, a Logopédiai Szakszolgálat

6000 Kecskemét, Czollner tér 1.
Telefon: +36 76 322 611
E-mail: logopedia@nyirilogoped-kmet.sulinet.hu

• Kecskeméti Áldozatsegítő Központ
Cím: 6000 Kecskemét, Arany János utca 10.
Telefon: +36 76 795 955
E-mail: askkecskemet@im.gov.hu
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18:00, Kedd: 8.00-
17:00, Szerda, Csütörtök: 8.00-16:30, 
Péntek: 8:00-14:00
0-24 órás áldozatsegítő vonal: +36 80 225 225
www.vansegitseg.hu

• KECSAP alapítvány
Jelmondatunk:

„Nagy dolgokat nem tehetünk az életben, csak kis 
dolgokat nagy szeretettel”. Teréz anya

Az Együtt a Kecskeméti Családokért
Alapítvány, azaz az E-KECSAP olyan kezdemé-
nyezés, amelyet egyszerű emberek álmodtak 
meg, egyszerű célokkal. Szeretnénk olyan kis-
gyermekes családoknak segítő kezet nyújtani, 
amely családok önmagukért is igyekeznek min-
dent megtenni, ám bizonyos okoknál fogva még-
is rászorulnak mások jóindulatára, adományára.

Mivel négy védőnő is van az alapítók között,
a mi és kollégáink szűrőjén keresztül jut-
nak el hozzánk a segítségre váró családok.
Célunk, hogy megkönnyítsük a rászorultak
és az adományozók egymásra találását, célunk, 
hogy a felkarolt családjaink életminősége jelen-
tősen javuljon, ezáltal könnyebben talpra álljanak, 
gyermekeik nyugodtabb körülmények között
tanulhassanak. Nem csupán tűzoltást szeretnénk 
végezni. Igyekszünk a lehető leghatékonyabb 
módon, hosszú távon segíteni, így többször 
leülünk beszélgetni a családokkal arról, milyen 
céljaik vannak. Törekszünk arra, hogy ők maguk
jöjjenek rá, hogyan tudnának változtatni
életükön, mi pedig ehhez igyekszünk megadni
a kellő segítséget +36 20 410 8167
 (Szabóné Kis Éva védőnő)
Facebook: @Ekecsap
E-mail: kecsapalapitvany@gmail.com

• Telefonos lelki segély
     Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Tel: 116 123 ( a nap 24 órájában minden hálózat-
ról ingyenesen hívható)
E-mail:  sos116123@gmail.com (72 órán belül 
válaszolunk) 
Skype elérhetőség: lelkigondozas1 (Hétfőtől 
péntekig 17-01 óráig)

• NANE Egyesület bántalmazott nőknek
    és gyerekeknek telefonszolgálat
Telefon: +36 80 505 101  (Ingyenes) 
Hívható: hétfő, kedd, csütörtök, péntek este 
18-22 óra és szerdán 12-14 óra között

• Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága Anyatejgyűjtő Állomás

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Telefon: 06 76 514 065
Bővebb információ www.eszii.hu

HA KELL A SEGÍTSÉG
- AKÁR NEKED VAGY A GYERMEKEDNEK

SEGÍTSÉG
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Várjuk azoknak az édesanyáknak a jelentkezé-
sét, akiknek saját babájuk szoptatása mellett 
többlet teje termelődik (már napi 200 ml is
sokat jelent), hogy továbbadhassuk a leginkább 
rászorulóknak, hiszen minden cseppje kincs!
Segítsen, hogy segíthessünk! 

• Bács-Kiskun Megyei Család,Esélyteremtő 
és Önkéntes Ház

A kecskeméti Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesü-
let fenntartásában működő esélyteremtési iroda
tevékenységének központi eleme 2010. óta a hát-
rányos helyzetű csoportok el- és befogadásának 
elősegítése, valamint a társadalom érzékenyítése.
Kiemelt figyelmet fordítunk a családokra,
az önkéntesség kultúrájának terjesztésére, illetve
az önkéntes tevékenység népszerűsítésére. 
Együttműködünk a családokat, a gyermekeket, 
a fiatalokat, a nőket, az időseket, a fogyatékos-
sággal élőket és a romákat tömörítő, valamint 
az őket segítő, illetve támogató szervezetekkel, 
intézményekkel. Programjaink között szere-
pelnek szemléletformáló rendezvények, mint
EsélyÓrák, Láthatatlan vacsora, Szociopoly.
A család fontosságát hangsúlyozó kezde-
ményezések, mint a Királykisasszonyok és
Királyfiak Otthona elismerés átadása, Baba-ma-
ma sarok kialakítása, csatlakozás a Házasság hete
programsorozathoz, Kamera Família kreatív 
alkotópályázat. Az Év Bács-Kiskun Megyei
Önkéntese és Az Év Ifjú Bács-Kiskun Megyei 
Önkéntese díjak átadása és különféle önkéntes
akciók szervezése, mint a „Bölcsi-tuning”,
valamint televíziós műsorok: az Esélyes
esélyegyenlőségi és a Családban marad magazin. 
Elérhetőségeink:
Kecskemét, Reile Géza utca 22.
Telefon: +36 20 310 1850, +36 20 332 3850
https://cseoh.gov.hu
eselyteremtes.bacs@gmail.com

• Kecskeméti Koramentorház
    Kecskemét Rákóczi u. 32-34.
Telefon: +36 70 678 7922 és +36 70 678 7926
E-mail cím: kecskemetmentorhaz@gmail.com
A Koramentorház állandó szolgáltatásai
koraszülött gyermekek és családjaik számára:

- Koraszülő sorstárs beszélgetés; támogató, 
mentori tanácsadás, tapasztalat megosztás

- Koraszülés élményfeldolgozás egyéni és csopor-
 tos formában

- Mentorképzés, mentor klub koraszülő csalá-
 doknak

- PICurka Koraszülő Klub
- Szuperhős Szülők Klubja sérült gyermeket nevelő
 szülőknek

- Pszichológiai tanácsadás
- Család és párterápia
- Gyásztanácsadás/perinatális veszteségfeldolgzás
- Gyógytorna tanácsadás
- Csoportos szenzomotoros manótorna 1-3 és
 5 éveseknek

- Gyógypedagógiai tanácsadás
- Alakformáló jóga és kismama jóga
- Szoptatási tanácsadás, szoptatásra felkészülő
 tanfolyam várandósoknak

- Szülésfelkészítő csoport
- Babamasszázs
 
A szolgáltatások térítésmentesen igénybe 
vehetőek, azonban előzetes bejelentkezés 
szükséges a www.koramentorhaz.hu oldalon! 
Minden tanácsadásunk elérhető online és
személyes formában is.

• Csecsemőmentő Inkubátor a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórházban 

A csecsemőmentő inkubátor a parkolóház-
építése közben is üzemel. A csecsemőmentő
inkubátor a Kecskemét, Nyíri út 38. szám alatt, 
a Főbejárati Porta mellett található, melyet
a külső parkoló felől lehet megközelíteni.
A megyei kórházban azok az anyák helyezhe-
tik el az újszülött gyermekeiket – a névtelensé-
güket megtartva - akik valamilyen okból nem 
tudják vállalni, hogy maguk gondoskodjanak
a kicsinyekről. A rendszer automatikusan észleli
az érkezést mozgásérzékelők segítségével,
és jelez a portán a biztonsági szolgálatnak.
Az anonimitás megőrzésének érdekében
nincsenek kamerák, a szülőnek van ideje
elhagyni a helyiséget. A gyermek a fűtött
inkubátorban biztonságban van, a szakképzett 
munkatársak az Újszülött részlegről néhány 
percen belül megérkeznek érte, a csecsemő
a megfelelő szakmai ellátást és gondoskodást 
megkapja.
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LEHET JOBB? - A BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE 
EGY NEGATÍV SZÜLÉSÉLMÉNY, VAGY NEHÉZ 

VÁRANDÓSSÁG UTÁN
„Ember tervez, Isten végez”- szokták
mondani, mikor nem az elképzeléseink
szerint  alakulnak a dolgok. Ez az élet
bármelyik területére igaz lehet, de a terhes-
ség, gyermekszülés időszakában különösen 
nagy jelentősége lesz. Főleg, ha az élményeink 
nem pozitívak. Lehet egy nehéz várandóság,
 egy pocsék szülésélmény, vagy akár egy tragé-
dia után nyugodtan várni a következő babát?
Lehet jobb? És ha igen, hogyan? Számtalan nő 
tette már fel ezt a kérdést, reménykedve, hogy
a válasz igen lesz. Valóban lehet jobb, 
de ez többnyire nem megy magától.
Tenni kell érte.  Az első lépés, hogy  szem-
benézzünk  a valósággal, azzal, ami történt 
velünk, sírjuk el a bánatunkat, adjunk hangot 
dühünknek és fájdalmunknak.

Mondjuk ki azokat a mélyről jövő mondato-
kat, amiket idáig eltemettünk a lelkünkben.
 
A környezetünk sokszor nem szívesen
látja, ha nehéz érzésekkel küzdünk.
Elcsépelt, bántó, sebeket feltépő mondatokat 
 képesek ilyenkor mondani, bár jó szándékkal,
de meggondolatlanul. Egy nehéz hely-
zetet ugyanis biztosan nem gyógyít meg
az, hogy „már elmúlt, nem kell foglalkozni 
vele”, vagy, hogy „legközelebb könnyebb lesz”.
Jogunk van fájdalmat, dühöt, csalódottságot,
kétségbeesést, szomorúságot és még annyi 
sok érzést érezni.  Akkor is, ha másnak ez nem 
tetszik. Az érzéseink természetesek, hozzánk 
tartoznak, érdemes kifejeznünk őket, hogy
a lelkünk könnyebb legyen. Ez a belső
 munka sokszor nagyon nehéz, ilyenkor fontos
szakértő segítséget kérni, támogató csoportot,

pszichológust, dúlát, olyat, akiben megbí-
zunk, aki érti, min megyünk keresztül, aki
végig tud vezetni az úton. Lesznek
érzések, amik elmúlnak, mások tompulnak, 
a  szorongás viszont biztosan  jelen marad. 
De ez teljesen természetes emberi reakció.
Ha  megharap egy kutya, utána tartunk 
minden ebtől, egy rossz szülésélmény is
félelmet vált ki a következő terhességkor. 
Ezért tudatosítsuk ezt a félelemet, hiszen, 
ha tudjuk, hogy természetes, hogy ez nem
valami rossznak az előjele, hanem
a múltunkból feltörő emlék, akkor egy kicsi-
vel máris könnyebb lesz. Bár teljes biztonság 
nincs, mégis törekedjünk arra, hogy a lehető 
legnagyobb biztonságba érezzük magunkat, 
hogy ne történjen meg újra az a rossz élmény.

A biztonságnak sok szintje van. Fizikai,
testi szinten ez a megfelelő szakembereket
és körülményeket jelenti, amiben mi
biztonságot lelhetünk. Lelki szinten, pedig
érzelmi biztonságról beszélünk. Szeretetteli, 
jó minőségű emberi kapcsolatokat és  szere-
tetteljes belső környezetet, ahol elfogadóan, 
gondoskodóan fordulunk önmagunk felé.
Sajátítsunk el, és gyakoroljunk rendszeresen,
 nekünk megfelelő önmegnyugtató technikákat,
például autogén tréninget, mindfulnesst,
relaxációt, meditációt, különféle imaformá-
kat, melyek segítenek lecsendesíteni lelkün-
ket, kapcsolódni a babánkhoz, hogy minél
nagyobb nyugalomban és biztonságban
élhessük át a terhesség és a születés csodáját.
 

Leskovics-Ortelli Andrea
tanácsadó szakpszichológus

SEGÍTSÉG
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LESKOVICS-ORTELLI ANDREA
TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÖNYVAJÁNLÓJA AZ ANYUKÁKNAK:

Orvos-Tóth Noémi:
Örökölt sors

Mogyorósy-Révész Zsuzsanna:
Érzelemszabályozás a gyakorlatban

Kim John Payne:
Magunkat neveljük

A KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR AJÁNLATA A LEGKISEBBEKNEK:

Gróh Ilona: Ringató - Lila könyv – Hetvenhét gyerekdal
Mit énekeljünk, milyen dalokat hallgasson gyermekünk?
Gróh Ilona új könyvéből klasszikus és kortárs költők
verseit énekelhetjük. A gyűjteményben a mai szerzők dalai 
is megtalálhatók, s mellette a régi, kedvelt énekek is felbuk-
kannak a műben. A könyv utolsó fejezeteiben szülőknek,
nevelőknek, pedagógusoknak szánt fontos gondolatokat, játék-
leírásokat ad át a szerző. Szimonidesz Hajnalka illusztrációinak 
köszönhetően látványában is új, rendkívül igényes kiadványban 
gyönyörködhetünk. A gyűjteményhez tartozó zenei melléklet
 Ringató - Lila könyv címen megtalálható az interneten! 

Ringató Könyvkiadó,Szekszárd, 2021

Gryllus Vilmos:
Félperces mondókák 2.

Julia Donaldson
 - Axel Scheffler:

  Cicus
 főzni tanul – 

(Tölgyerdő meséi 6.)
Vidám barátok!

  (Kövesd az ujjaddal! 2.)

SEGÍTSÉG
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HASZNOS OLDALAK, CSOPORTOK
 - AMELYEKET KECSKEMÉTI ANYAKÉNT ÉRDEMES KÖVETNED

KECSKEMÉTI HÍRÖS NAGYIK
A CédrusNet Kecskemét Program célja, hogy olyan képzéseket kínáljon az idősödő korosztálynak, melyek 
elvégzése után a hallgatók annyi és olyan feladatot vállalhatnak, amennyihez és amilyenhez kedvük van.
A HirösNagyi és az Időslátogató - hagyományos értelemben - nem foglalkozások, hanem olyan
tevékenységek, mellyel tehermentesítik, segítik a fiatalabb generációt azzal, hogy részt vesznek a családok
életében, gondoskodnak a gyermekekről vagy az idősekről.

A Hírös Nagyik elérhetők a Hírös Agórában is hétköznap 15:00-18:00 óra között. Ők kulturális szolgál-
tatásként vigyáznak a kicsikre, ha szeretne pár óra szabadidőt, miközben a gyerekeket is biztonságban 
szeretné tudni, garantáltan kütyümentes környezetben! 

A szolgáltatást a CédrusNet Kecskemét irodán keresztül lehet igénybe venni + 36 20 9139 220-as telefonszámon 
Szabóné Gehér Éva humánszolgáltatási koordinátornál.
További információ: https://www.cedrusnetkecskemet.hu/

KERESD A WEBEN AZ 
ALÁBBI OLDALAKAT:

• csaladinfo.hu
• kecskemet.imami.hu
• koragyermekkor.hu

• eszii.hu
 • www.kmk.hu

• gyermekalapellatas.hu

SEGÍTSÉG

KERESD A FACEBOOKON AZ 
ALÁBBI CSOPORTOKAT:

• Édesanyák (szakértői csoport)
• VBAC csoport  

érintetteknek és segítőknek
• TB-kisokos kismamáknak

 * Kérdések és válaszok
• ManóMenü

• Baba-Mama kérdezz-felelek – 
Kecskemét

• Kecskeméti Anyukák Klub
• Kecskeméti mosható  

pelusos Anyukák
• Anyatejadás és szoptatás támogatás 

Kecskemét és környékén
• Kecskeméti bababörze (ruha, egyéb)
• Kismamaruha adok-veszek országos 

• Kecskeméti baba-mama tesz-vesz
• Kecskeméti Baba-Mama oldal
• Hordozós Klub Kecskemét

• Kecskeméti Baba mama Klub
•Hetényi Bababörze

• Katonatelepi Baba-Mama Klub

42.
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PROMÓCIÓ
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Megbízható, korlátlan
szupergyors internet
Kecskeméten és környékén

6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 2.
DELTAKON KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

HÍVJA A 1290-NET!

deltanet

EGY CSOMAGBAN, EGYÜTT!

INTERNET

TELEFON

TELEVÍZIÓ


