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Józsai Családi Magazin téli száma - Józsa újság külön kiadványa

Józsai Családi Magazin
Kedves
Olvasónk!

A

Józsa újság 16 éve jelenik
meg alapítványunk kiadásában. Idén decemberben
jelenik meg elsőként a színes, 16
oldalas Józsai Családi Magazinunk,
mellyel a célunk, hogy egy olyan
kiadványt juttassunk el otthonaikba, melyet remélhetőleg
örömmel olvasnak majd. Ebben a
magazin jellegű újságban hoszszabb, érdekesebb, a családokat
érdeklő/érintő cikkeket igyekeztünk megjelentetni.
A témaválasztásnál kiemelt szempont volt, hogy a családoknak, a
családtervezés előtt állóknak adjunk hasznos információkat, érdekes és sokakat érintő témákról
írjunk naprakészen.
Így a mostani számban olvashatnak gyermeknevelési cikkeket, egy
anyukává válás nehéz történetét,
sok karácsonyi témájú
anyagot,
valamint az
aktív kikapcsolódáshoz
is adunk
tippeket.
Szeretnénk
ebből a kiadványból hagyományt
teremteni, és ami már biztos, hogy
2016 tavaszán fog megjelenni a
következő számunk.
Bízunk benne, hogy mindenki talál
az érdeklődésének megfelelő
cikket ebben a számban, és az ünnepi hangulathoz, pihenéshez mi
is hozzá tudunk tenni egy picit.

Köszöntő
Köszöntöm az első Józsai Családi Magazin ünnepi kiadványának olvasóit! Megszokhattuk már, hogy a Józsa Újság
mindennapjaink részévé vált, segítve
tájékozódásunkat lakókörnyezetünket
érintő ügyekben. Az újság szerkesztői
ennek a magazinnak a kiadásával egy
mindannyiunk számára redkívül fontos
dolog, a Józsai családok életének segítése mellett kötelezték el magukat. Talán
az időzítés is a legjobb, hiszen az adventi
várakozás és a karácsony a családok legfontosabb és legszebb ünnepe. Függetlenül mai, modern korunk vívmányaitól,
az az érzelmi biztonság, melyet a család
nyújt, változatlanul az egyik legerősebb
vágyunk és ezért igyekszünk harmónikus
családi életet teremteni. Bár a családról
alkotott elképzeléseink és a család funkciói az utóbbi száz évben jelentősen átalakultak, a boldogság utáni vágy, a
családtagokat összetartó érzelmek sem-

Balázs Ákos
önkormányzati képviselő

Józsai Családi Magazin
az interneten is
A Józsai Családi Magazin kiadványai
felkerülnek a www.jozsanet.hu weboldalra. A cikkek hamarosan elérhetőek
lesznek külön menüpont alatt, így a Családi Magazin cikkeit egy helyen bármikor
meg lehet majd találni.
A facebook oldalunkon is megosztjuk
magazinunk cikkeit, így ott lehet kommentet, észrevételt, kérdést hozzáfűzni
a témákhoz, amelyekre igyekszünk reagál-

ni. Az olyan témákat, melyekre érezhetően van igény, a jövőben tovább szeretnénk folytatni, illetve egy olyan
alkalmazást kívánunk létrehozni a jövőben, amely segít ezeket a problémákat
feltárni, és választ is adni rájuk.
Érdemes weboldalunkat figyelni, ajánlatos facebookon regisztrálni, illetve oldalunkat lájkolni.
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mit sem változtak.
Kívánom
mind nyá juk nak, hogy az
ünnepekre készülődve, teljen örömük
egy másban.
Az ünnep valóban ünnep
legyen, olyan lelki töltekezés, mely erőt
ad a beköszöntő új esztendő „hétfő
reggeleihez” is, színt és ízt adván a ránk
váró hétköznapoknak. Ebben talán segítséget adhat a családi magazin is, amelyhez jó olvasgatást kívánok!
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A Józsai Családi Magazin a NEA-TF-15-SZ-0801
pályázati projekt keretében került kiadásra.

A boldogság tanulható!
A boldogságra való hajlam
egy megtanulható képesség!
2012-ben nyilvánosságra hozták az egyes országok általános boldogságát vizsgáló World
Happiness Report indexet. Ebből kiderült, hogy
Magyarország csupán a 96. helyet foglalja el.
Szinte minden nemzetközi összehasonlító tudományos vizsgálat megállapítja, hogy Magyarország Európa boldogtalanabb felén helyezkedik el.
ENNEK NEM KELL ÍGY LENNIE!
A BOLDOGSÁG TANULHATÓ!
2014 szeptember 1-jén indítottuk útjára a Boldogságprogram első évadját. A program megálmodója és elindítója Bagdi Bella énekesnő, a
Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke. A Boldogságprogram a pozitív pszichológia tudományág
kutatásaira épül.
Prof. dr. Sonja Lyubomirsky Hogyan legyünk
boldogok? című könyve 2008-ban jelent meg
magyar nyelven, melyben empirikus kutatásokkal
alátámasztva mutat utat, hogyan tegyük az életünket tartósan boldoggá. Bagdi Bella országos,
ingyenes Boldogságprogramját ez a könyv inspirálta. Sonja Lyubomirszky pszichológusprofeszszor nagyszabású kutatásából – melyben több
száz boldogságfokozó kísérletet vizsgált – kiderül a boldogság tanulható, mintegy 40 százalékáról saját magunk felelünk. A program fővédnöke
Prof. dr. Bagdy Emőke klinikai pszichológus, hazai
szaktekintély.
Célunk nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsunk az emberek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk ahhoz, hogy könnyebben
nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a
testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.
A program lényege a személyiségfejlesztés, a
pozitív életszemléletre való képesség tanítása.
A programba bárki, bármikor regisztrálhat a
következő oldalon: www. boldogsagprogram.hu
Az első évad olyan nagy sikert aratott hazánkban, hogy igény mutatkozott a folytatásra, valamint arra, hogy a program nemzetközi szinten is
elérhetővé váljon. A World Happiness Program
névre hallgató nemzetközi kezdeményezés,
ugyanazokat az elemeket és módszereket tartalmazza, mint az eredeti 10 hónapra megálmodott
Boldogságprogram, annyi különbséggel, hogy

angol nyelven is be lehet most már kapcsolódni
a boldogságot gyakorlók táborába. A program
weboldala a worldhappinessprogram.com

Boldogságóra gyerekeknek!
A Pozitív Pszichológia Nemzetközi Társasága
(International Positive Psychology Association)
első konferenciáján Martin Seligman amerikai
pszichológus (a pozitív pszichológia atyja) szerint
a „boldogságoktatást” be kell vinni az óvoda- és
iskolafalak közé, ha kiegyensúlyozottabbnak, sikeresebbnek és elégedettebbnek szeretnénk látni
a jövő nemzedékét. A gyerekek számára a játékos fizikai tevékenységek, a pozitív szülői és ne-

velői megerősítés, az örömteli elfoglaltságokra
való szoktatás, az aktív szabadidős programok
pszichológiai megközelítése eszközt ad a gyakorlatias, kellemes és tartalmas élet elsajátításához.
A „boldogságórák” az ismert angliai bentlakásos
iskola, a Wellington College céljai szerint segítik
a diákokat abban, hogy felnőtt korukban oldják
meg a párkapcsolati problémáikat, megőrizzék
fizikai és lelki egészségüket, megbirkózzanak
rossz érzéseikkel. Amerikai kutatások pedig bebizonyították, hogy a boldog gyerekek önbizalma
erős, tudnak és mernek pozitívan gondolkodni,
egészségesek, hisznek magukban, mernek a felnőttektől segítséget kérni, kreatívak és képesek
kiutat találni az őket megérintő problémákból.
Azért hoztuk létre Boldogságprogramunkon
belül az óvodai és iskolai csoportokat, mert nagyon sok elkötelezett pedagógus társult hozzánk, és segítségükkel mára már 1286 oktatási és
nevelési intézményben van jelen a programunk.
Megjelentek a Boldogságóra tankönyvek és
munkafüzetek is alsós, felsős és a középiskolás
korosztály számára. Elérhetősége: http://boldogsagora.hu
A Boldogságóra könyvsorozat kifejezetten fiatalok számára készült iskolai vagy otthoni hasz-
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nálatra. Alapjául az úgynevezett pozitív pszichológia széles körben elfogadott és kísérleti
eredményekkel bizonyított kutatásai szolgálnak.
A könyvek célja, hogy segítsék az iskolásokat a
kihívásokkal való szembenézésben és a problémákkal való megbirkózásban. Gyakorlataiknak
köszönhetően megerősítik a fiatalok önbecsülését, fejlesztik a pozitív életszemléletre való képességüket, valamint megismertetik velük a
testi-lelki egészség megtartásának módszereit.
Mert a jövő kulcsa
a boldog gyerekek kezében van!
A boldogságra való hajlamunk maximum
50%-ban kódolt genetikailag, a külső körülmények (pl. párkapcsolat, munkahely, egzisztenciális
helyzet, egészség) pedig csupán 10%-ban befolyásolják boldogságszintünket, sokkal kevésbé,
mint legtöbben feltételezzük. A maradék 40%-ra
viszont mi magunk lehetünk hatással. Használjuk
ki ezt a bűvös 40%-ot, segítsünk a gyerekeknek
olyan megküzdési stratégiák kialakításában,
amelyet lelki lengéscsillapítóként tudnak majd
használni felnőtté válásuk folyamatában!
A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát
bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik a pozitív
gondolkodást tapasztalati tanulás útján.
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák
derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a
derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes
emberré válhatnak.” – mondja prof. dr. Bagdy
Emőke a Boldogságprogram fővédnöke.
Országos, ingyenes Boldogságprogramunk
már 165 nemzetközi, valamint hazai kis és nagyvárosban van jelen. Debrecenben is elérhető, személyes találkozásra is van lehetőség. Bárki,
bármikor csatlakozhat Boldogságklubjainkhoz!
Válaszd a lakóhelyedhez legközelebb eső Klubot,
ahol önkénteseink által vezetett Klubtalálkozókon csoporttársaiddal együtt készülhetsz fel a
következő hónap témakörére. http://boldogsagprogram.hu/klubok
Tabajdi Éva
Debrecen-Újkert Boldogságklub vezetője
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CSOK, azaz Családi Otthonteremtési Kedvezmény
A korábban csak „Szocpolnak” nevezett lakásépítési támogatás 2015. július 1-jétől CSOK-ra (CSaládok Otthonteremtési Kedvezménye) változott.
Nem csak a név, hanem számos paraméter is változott. Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 500 ezer és 3,25 millió forint
között lehet.
A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.
(XII. 6.) Korm. rendelet módosítása a korábbi ún.
szoc. pol rendszerét teljes egészében megváltoztatta. A támogatás B. energetikai minősítésű,
vagy annál jobb (A, A+) besorolású ingatlanra
vehető igénybe, új építésű lakás vonatkozásában
és a bekerülési érték, vagy a vételár nem haladhatja meg a 350 000 Ft/nm összeget.
Használt lakás esetén a legalább komfortos
komfortfokozatú lakás vételára nem haladhatja
meg az alábbi értékeket:

A lakás vételára áfa és telekár nélkül legfeljebb
300 ezer forint, alacsony energiafogyasztású
lakás esetében legfeljebb 350 ezer forint lehet
négyzetméterenként.
A kedvezményt természetes személyek vehetik igénybe meglévő gyermekek, illetve 24.
hetet követően magzat, ikermagzat után. Megelőlegezett támogatást 40. életévet be nem
töltött házaspárok esetén 1–2 vállalt gyermek
esetén lehet igényelni.
Gyermeknek a 24. hetet betöltött magzat és
olyan eltartott minősül, aki a 16. életévet még
nem töltötte be, vagy a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán
tanul és a 25. életévét még nem érte el, vagy a
16. életévét már betöltötte, de megváltozott
munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
4

Az igényelhető összegek
A támogatás összegét befolyásolja a lakás
alapterülete, energetikai besorolása és az eltartott gyermekek száma. Megelőlegezett támogatás, továbbá a már
igénybevett támogatás után született gyermek után igényelhető
támogatás 400 000 Ft gyermekenként. A kedvezmény csak
olyan gyermek után igényelhető,
akire tekintettel korábban szoc.
polt nem vettek igénybe.
A CSOK nem vehető fel készpénzben, sőt a teljes vételárnak
csak 10%-a lehet készpénz, a többi
csak átutalással fizethető ki. A CSOK az önerőbe
is beszámít azzal, hogy – a banki gyakorlat szerint a pénzintézetek – a meglévő gyermekekre
felvehető támogatást tekintik annak. A vételár
részletekben történő kifizetése esetén a támogatás kizárólag az utolsó részlet lehet.
Építkezés, bővítés esetén a B vagy annál jobb
energetikai besorolású ingatlan esetén vehető fel
a támogatás. Az építkezéssel kapcsolatos számlákat egyenként megvizsgálja a pénzintézet,
hogy az építtető szerepel-e a NAV listáján, ezért
a számla befogadása előtt erre is oda kell figyelni. Bővítésnek a lakóingatlannak legalább
egy lakószobával (min. 12 m2 alapterület) való
bővítése minősül.
A támogatás igénybevételéhez vagy adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózók listáján
való felvétel igazolása szükséges, ez utóbbi illetékmentesen kérelmezhető. A CSOK vissza nem
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térítendő támogatásnak minősül, azonban bizonyos esetekben késedelmi kamatokkal együtt
kell visszafizetni:
– ha a felépített lakó ingatlan B energiaminősítésnél rosszabb minősítésű lesz,
– ha a megelőlegező kedvezménynél a megszületett gyermekek születését a házaspár nem igazolja,
– a kedvezménnyel érintett ingatlan értékesítése,
vagy lebontása esetén, kivéve, ha a lakásigényét
az igénylő lakáscserével, vagy új lakásvásárlással,
vagy építéssel igazolja.
A támogatás összege lakástípusonként ill. a gyermekek számától függően változó. A CSOK az erre
jogosult pénzintézeteknél igényelhető, lakásvásárlás esetén a pénzintézet közvetlenül az eladó
részére utalja, építkezés, bővítés esetén az igénylőnek, akinek számlával kell igazolnia a felhasználást. Lakásvásárlás esetén ügyvédjét, építkezés
esetén, illetve a CSOK mellett hitel igénylése esetén pénzintézetét keresse fel.

Családi cukiság: Fiat 500L
Kerekded formák kívül-belül, könnyed vezethetőség, aranyos dizájn – ezek a főbb jellemzői
a Fiat 500 L-nek. Első családi autónak sem rossz,
de mivel igazából ez egy nőies autó, a család női
tagjainak lehet ez az ideális választás.
Az autót egy borongós, esős napra kaptuk
tesztelésre, és igen, képes volt ezt a szürke hangulatot bájával, formavilágával, huncutságával
színessé, örömtelivé tenni. Nem is baj – gondoltam magamban –, lássuk hogyan is teljesít a
szürke mindennapokban az autó.
Ez a Fiat már nem az a Fiat 500, amilyen az
előd volt. Nem kicsi a „jármű”, van normális csomagtere, 415 cm-es hosszával átlagos autó be-

nyomását kelti, így abszolút kényelmes négy
személy részére. Igaz, ez nem is az alap Fiat 500,
hanem annak L-es, azaz Large/Long kivitelű verziója.
A külsejét a kerekded formák határozzák meg.
Kerek lámpák, lekerekített dekorelemek. Fehér
színben elegáns benyomást kelt. Az autó belterében is visszaköszönnek a kerek, játékos, mármár vicces formák, minden elemén érződik ez a
fajta könnyedség. Az ülések ülőlapjai is kerek formájúak, kissé rövidek az ülőlapok, de kényelmesek. A műszerfal fehér dekorpanele szép, megy
az autó külső színéhez. Mindenhol visszaköszön
ez a formavilág, még a gumiszőnyegek mintáinál
is. Szögletes elemeket próbáltam keresni, de nem
nagyon találtam. Érdekes, de abszolút kézre álló

a kézifék kerekded,
tömzsi karja, ami nem
a szokásos hosszúkás
formájú. A hátsó ajtók
hatalmasak, így a beszállás sokkal könynyebb, mint más
modellekbe. A csomagtér 400 literes,
amibe sok minden
elfér. Az önmagukba
hajtható üléseket pedig 1500 féleképp lehet beállítani, így szinte bármit bele lehet pakolni.
Az autóban 1,4 literes 16 szelepes 95 lovas
benzines motor van, ez a „legkisebb” erőforrás,
amivel kapható. Ezzel is dinamikusan mozog az
autó, a napi közlekedési igényeket bőven kielégíti. Ez a motor teljesíti az Euro 6 környezetvédelmi szintet is. Az autó 6 sebességes, kézi
kapcsolású váltóval szerelt, emiatt roppant hasznos a felváltás jelző, azaz ha a kellő fordulatot
elérjük, emlékeztet a műszerfal, hogy ideje felváltani egy fokozatot. A sok fokozatban néha el
lehet veszni, viszont mindig van alternatíva, elmegy eggyel feljebb vagy alacsonyabb fokozatban is.

Már a bevezető alapmodell is rengeteg extrával rendelkezik, hiszen széria felszerelés az első
elektromos ablakemelő, a távirányítós központi
zár, a kétsebességű szervokormány, az elektronikus menetstabilizáló rendszer, az oldal- és függöny légzsákok, a fényezett lökhárítók. Ha már
szóba jött akkor, itt van a Fiatnál már régóta alkalmazott Citi szervokormány rendszer. A Citi
gombot megnyomva annyira
könnyű tekerni a kormányt, hogy
játszi könnyedséggel akár egy
ujjal irányítható az autó.
Igaz ez kimondottan a parkoláskor jön jól, de a városi közlekedésben is nagyon nagy segítség.
Élvezet vele a vezetés, mintha
csak egy dodzsemet vezetnénk.
Alapvetően városban és Józsa-
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Debrecen viszonylatban ideális útitárs, nagy tér
van benne, jó a kilátás. A formája megunhatatlan, a kellemes színek és formák hangulata átragad ránk vezetés közben, így gyakori, hogy
mosolyogós és nem mogorva embereket látunk
a Fiat 500-ban.
Rengeteg biztonságot szolgáló felszerelés
megtalálható már az alapmodellben is, így a mi
és gyermekeink biztonsága is garantált, hiszen a
blokkolásgátló mellett a kipörgés gátló, vészfékasszisztens, elektronikus menetstabilizáló rendszer, az emelkedőasszisztens, a 6 légzsák,
guminyomás ellenőrző rendszer mind a biztonságot hivatott szolgálni.
Az autó 17 féle variációban rendelhető, 11 színben, és rengeteg extrával, variációs lehetőséggel.
Induló lista ára 4,5 millió Forint, ehhez azért biztos ki lehet alkudni még a klímát, és akkor már
minden jóval fel lesz szerelve az 500-asunk. Az
500L egy életstílust testesít meg azok számára,
akik nem mondanak le a fiatalos lazaságról, de
már családjuk körében akarják élvezni az életet.
A személyre szabási lehetőségek tárháza határtalan, rengeteg felszereltség és extra közül választhatunk, egy-két speciális extrát megemlítenék:
iPhone tartó, olasz trikolór mintájú logó és tároló
rendszer, érintőképernyős rádió, gyerekfigyelő
tükör üvegtető elektromos árnyékolóval, „virtuális gépjármű oktató”. Az 500L tágas, kényelmes,
praktikus, azaz ha racionálisan gondolkodunk, de
egy egyedi, emóciókat kiváltó
kis, egyterű autóra vágyunk,
amibe öröm beülni, amire jó
érzés ránézni, a Fiat 500L jó
kompromisszum. Négyfős
családnak, anyának, nagymamának, hölgyeknek vagy a lányunknak, ezt már döntse el
mindenki maga.
5

Kikapcsolódás testnek és léleknek

Eljött a tél és vele együtt az unalmas hétvégék
időszaka is, de nem kell ezeknek a napoknak,
délutánoknak semmittevéssel telnie, hisz
rengeteg wellness szálloda várja hétvégente és
a Karácsonyi Ünnepek alatt is a kikapcsolódni
vágyókat.
No de lássuk, hogy hogyan kényeztethetjük
magunkat és családtagjainkat, ha elvisszük
őket egy wellness központba pár napra, vagy
akár pár órára egy téli délutánon.
A wellness olyan egészségmegőrző programok együttes alkalmazása mely teljes kikapcsolódást nyújt a testnek és léleknek egyaránt. Ha
több napra megyünk akkor a szálloda komplett
csomaggal készül számunkra, hogy kipihenjük a
mindennapi stresszt és fáradtságot, testünk és
szellemük is megnyugodjon, feltöltődjön. A
többnapos wellness csomag része: személyre
szabott étrendek, diéta betartatása, torna,
úszás, hisz a wellness-kúrák alapjaként a vízhez
kapcsolódó tevékenységek tartoznak, mint
például a vízi aerobic, vízi fitness, víz alatti
masszázs, szaunázás és a különféle masszázsok.
Magyarországon nagy hagyománya van a
melegvizes fürdőknek. Az országban több
római- és törökkori fürdőmaradvány található.
Összességében a legnépszerűbb hazai termálvizes településnek Hévíz számít, viszont ha
csak a hazai vendégforgalmat tekintjük mércének, akkor Hajdúszoboszló megelőzi Hévizet
a listán. Harmadik helyre került Egerszalók,
majd őt követi Gyula, Sárvár, Bükfürdő,
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Miskolctapolca,
Harkány és Zalakaros. Magyarországon évről évre
jobban fejlődik a
fürdőkultúra, egyre
több strand termálfürdő és wellness
szálloda nyílik a
nagyvárosokban.
A közelünkben
Debrecenben, Hajdúböszörményben, Balmazújvároson, Beretytyóújfaluban, Nádudvaron és Nyíregyházán van
lehetőségünk fürdőzésre, wellnessezésre egész
évben.

Hogyan töltsünk el
egy wellness napot?
Kezdjük fürdéssel. Termálvízben fürdőzni
rendkívül kellemes, nyugtató, lazító tevékenység, csökken az izomfeszültség, javul a keringés
és az anyagcsere is.
A fürdés után szaunázzunk. A szaunázás hatása attól függ, hogy milyen típusú szaunát
használunk. Az infraszaunában már 20–25 perc
is elég, hogy kikapcsolódjunk és magunk mögött hagyjuk a rohanó hétköznapokat, csökkenti a stresszt, enyhíti a fáradtság érzetet és jó
hatással van a közérzetünkre. Ezek mellett a
vérkeringésünk fokozódik, méregtelenítő folyamatokat indít be és erősíti az immunrendszerünket, mely a téli hónapokban van a
legjobban kitéve a vírusoknak, fertőzéseknek.
Az infrasugarak mélyen behatolnak a szervezetbe és belülről kifelé haladva melegíti fel minden porcikánkat.
A finn szauna, hagyományos fa lambériával
ellátott helyiség. Forró kövekre öntött víz által
történik a vízgőzképzés, a szaunázás után
pedig hideg vízben mosakodás történik. A forróság hatására a test belső hőmérséklete
emelkedik és beindul a szervezetünk hűtő-fűtő
mechanizmusa és elkezdünk izzadni és méregtelenítő folyamatok játszódnak le, fokozódik az
anyagcsere és a véráramlás. A hatást fokozhatjuk a fent említett hideg-meleg vizes fürdéssel. A szaunázás élményét az utóbbi időben
szaunaszeánszokkal teszik még különlege-
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sebbé. Ilyenkor a szaunamester végig bent
tartózkodik a kabinban és gondoskodik az aromás ráöntésekről, a hőmérsékletről, valamint a
jó hangulatról. A debreceni termál fürdőben decemberben karácsonyi szeánszokkal készülnek.
A meghitt karácsonyi dalok hallgatása közben
mézeskalács illat száll és lelkünk 15 percre békére talál. Érdemes kipróbálni!
A gőzkabin annyiban különbözik a szaunától,
hogy a gőzfürdőben 40–60 fok a hőmérséklet,
a relatív páratartalom pedig 80%-ot is eléri,
a szaunában ez az arány megfordul.
A gőzkabin használatakor a keringés élénkítése és a méregtelenítés mellett könnyen
leadhatjuk felesleges kilóinkat.
A légzőszerveinket sókabinban gyógyíthatjuk. A kabinban elhelyezett telített sóoldat
képes a sóbarlangok sós tengeri levegőjének
mesterséges előállítására. Az oldat párolgásával a 70–80%-os relatív páratartalom eltűnteti
a levegőből a port, füstöt és a növényi polleneket. A szaunázás után jöjjön a masszázs.
A maszszázsnak sok fajtája van, a klasszikus
masszázsfajtákhoz tartozik a svédmasszázs, a
finn masszázs és a sportmasszázs. A nyirokmasszázs, a pontmasszázs és a pressel, valamint a ritmikus masszázs, a speciális

masszázsfajták csoportjába tartoznak, és vannak a keleti masszázsfajták, ahova például a
thai masszázs is sorolható. Masszázs közben ellazulnak az izmaink, megnyugszik az idegrendszerünk, anyagcseretermékeink kiürülését pedig
felgyorsítja. Nemcsak a belsőnknek hatásos, a
felgyorsult vérkeringés biztosítja a nedvességtartalmat, így a bőrünk feszes és rugalmas lesz.
A masszázs teljes testi és lelki megelégedettséget kelt bennünk. Az érintés erejét egész testünkben érezzük. Töltsük tehát az év végi
időszakot pihenéssel, feltöltődéssel is, hogy a
következő évben újult erővel kezdhessünk hozzá terveink, feladataink megvalósításához.

Sport nélkül az életem nem lenne teljes
Senánszky Petra uszonyos úszó életének meghatározó része a sport. A józsai „sellőlány” már
eddig is komoly sikereket ért el, jó néhány elismerést begyűjtött már, de további komoly céljai
vannak. Jövőjét, munkáját is a sport közelében
képzeli el hosszútávon. Az idén végző biológus
hallgatóval többek között arról beszélgettünk,
milyen hatása van a sportnak a mindennapi
életünkre.

Petra a Debreceni Búvárklub uszonyos úszója,
aki 21 évesen sikert sikerre halmoz. Szinte minden csúcsot meghódított: 6 világbajnoki aranyéremmel büszkélkedhet, ebből hármat idén
nyáron szerzett, melyből két távon a világcsúcsot
is ő tartja. Három európa bajnoki felnőtt aranyérmet is a tarsolyában tudhat, számos junior
aranyérem mellett. Van olyan junior világcsúcsa,
amit a mai napig nem tudtak a fiatalok megdönteni, erre különösen büszke. Józsán nőtt fel, két
testvére van, pár éve költözött Debrecenbe a
párjával, hiszen az edzések és az egyetem is
könnyebben elérhető neki így. Jelenleg biológia
szakon tanul, idén utolsó éves. Szeretne továbbtanulni, még nem tudja merre, de a sportkutatás
iránt is érdeklődik.
Mi a következő cél?
2016-ban lesz újból világbajnoki futam Görögországban, mely a 2017-ben Lengyelországban
megrendezésre kerülő világjátékoknak a kvalifikációja is egyben. Erről azt illik tudni, hogy a
nem olimpiai sportágak sportolóinak ez az
olimpia, és ott szeretnék 50 és 100 méteren új világcsúcsot úszva nyerni és emellett a magyar váltóban is jó lenne ott lenni ezen a versenyen.

Lehetséges, hogy olimpiai sportág legyen az
uszonyos úszás a közel jövőben?
Nem valószínű, ritkán vesznek be új sportágat,
ha be is vesznek mások kiesnek helyette. Persze
reménykedem benne, hogy egyszer azért sor
kerül rá.
A hagyományos úszás sosem vonzott?
De, sőt néha elindulok ilyen versenyeken is,
hiszen jó felkészülés lehet ilyen versenyeken is
megmérettetni magam. Jó kapcsolatot ápolunk
a Debreceni Sportcentrummal, és az egyetemi
versenyeken is el szoktam indulni, de igazából az
uszonyos úszást érzem a magaménak. Ez nagyon
gyors, dinamikus, izgalmas, ráadásul többféle
eszközzel (uszony, légzőcső, palack) is úszhatunk,
emiatt nagyon változatos, lendületes sportág.
Uszonyos úszásban a lábunk a hangsúlyosabb,
míg a hagyományos úszásnemekben a kar az
erősebb.
Mióta részese a sport az életednek? Mikor lett
ebből versenyszerű sportolás?
6–7 éves koromban kezdtem el úszni, majd
szüleim beírattak a Búvárklubba. Itt láttam először uszonyos úszókat, és rögtön megtetszett.
9–10 éves koromban kezdtem versenyeken indulni még gyerekkorosztályban, ahol sikerült
rögtön első helyet szereznem. 2008-ban 14 évesen volt az első nemzetközi versenyem, amikor
a junior világbajnokságról 2 arannyal és 1 ezüsttel
térhettem haza.
Ti sportos család vagytok egyébként? Szüleid,
testvéreid szintén sportolnak valamit?
Apa kosarazott a Vadkakasokban, ő elég
sportos alkat, de anya is. Szabadidős tevékenységeket is végeztünk sokat, például síeltünk a
családdal, papám többször elvitt lovagolni minket, szóval sok sportágat megismerhettünk gyerekkorunkban. A testvéreimmel egyszerre
kezdhettünk úszni, húgom is aktív versenyző a
mai napig búvárúszásban, és ő is szép sikereket
ér el, váltóban többször versenyeztünk együtt is.
Szerinted mennyire fontos a családi minta?
Bizonyára fontos, és szerintem az mindenképp
jó hatással volt ránk, hogy szüleink támogatták
a sportolási igényeinket, minden sportággal
megismertettek, majd miután a búvárúszást választottam, ebben a döntésemben is maximálisan
támogattak és mögöttem álltak.
Mennyire tartod fontosnak, hogy sportoljon
valaki?
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Mindenképp fontos. Nem kell, hogy mindenki
élsportoló legyen, de a heti 3–4 szeri testmozgás
szükséges ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozott, depresszió-, és stresszmentes életet élhessen. Természetesen az élsport kicsit más. Ott
vannak hullámvölgyek, az erősebb edzések, hetek után fáradtabb vagyok. De pont ezért is jó.
Helyre tudom magamba rakni, hogy ezt miért
csinálom, céltudatosabb tudok lenni, jobban be
tudom osztani az időmet.
A versenyszerű sport mennyi áldozatot kíván a
mindennapi életben?
Nem annyira kíván sokkal több áldozatot, de
tény, hogy kevesebb időm van, mint egy átlagos
embernek. Igyekszem azért időt szakítani mindenre, bár ritkábban találkozhatok barátokkal.
Szerencsére ma már az internet világában könynyű kapcsolatot tartani az ismerősökkel.
Milyen előnyökkel, hasznokkal jár a sport? A Te
életedben ez miben nyilvánul meg?
Azáltal hogy sportolok és a sportban kitűzött
céljaimat el tudom érni, ezt a céltudatosságot a
magánéletbe és a tanulásba is át tudom fordítani, hiszen ott is céljaink vannak és természetesen azokat is teljesíteni kell.
Milyen tanácsaid lennének azokhoz, akik nem
sportolnak, vagy akik szeretnének, de még nem
kezdték el?
Mindenképp frissebb lesz az ember, jobban érzi
magát tőle. Aki rá tudja szánni magát, hogy több
héten át rendszeresen sportoljon, észre fogja
venni magán a pozitív változásokat: nem tunyulnak el az izmai, kicsit csinosabb is lesz, a mindennapokban frissebbnek érzi magát, és több dolgot
el tud majd végezni.
És aki úszni szeretne, vagy esetleg kipróbálná az
uszonyos úszást?
A Debreceni Sportuszodában vannak az edzéseink mindennap, így ott is meg lehet nézni, milyen az uszonyos úszás élőben. Én örülnék neki,
ha minél többen választanák az úszást, vagy ezt
a látványos és gyors sportágat. Számomra ez jelenti a sebességet, az izgalmat, amellett persze,
hogy nekünk is kell tudni a négy alap úszásnemet
(mell, hát, gyors, pillangó). A búvárúszás népszerűsítését egyébként is szívügyemnek tekintem,
ha befejezem a versenyzést, mindenképp szeretném ezt a sportágat támogatni, menedzselni.
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Anyává válni így is lehet
Világ életemben anya szerettem volna lenni, de
csak a kislányunk megszületése után, tudatosult
bennem, hogy igen, most már teljes az életem!
Erre vágytam, ebben tudok kiteljesedni! Bár
addig is boldognak mondhattam magam, hiszen
olyan férjem van, akinél jobbat kívánni sem
lehetne, és a család, aki minket körül vesz, olyan,
mint egy nagy, meleg, védelmező fészek. Hát kell
ennél több? Nekünk kellett, akartuk! Nagyon is
és 11 évet vártunk rá!
Hosszú utat jártunk be, amíg eddig eljutottunk,
hogy a most már 1,5 éves édes kislányunk, itt
szuszog mellettem, miközben ezeket a sorokat
írom. Már évek óta szerettünk volna babát,
voltunk mindenféle vizsgálaton, ahol mindent
rendben találtak, mind a kettőnknél, így joggal
gondoltuk, hogy akkor nincs baj, csak eddig nem
jött össze. Így teltek a hónapok, évek, de semmi!
Újra kivizsgálás és megint nem találtak semmit,
aminek alap esetben örültünk volna, de tudtuk,
hogy valaminek lennie kell. A legvégső esetre
hagytuk a Kaáli Intézetet (amit mai fejjel az első
év után felkerestem volna), a sok cikk miatt, melyekben mind arról írtak, hogy a hormonkezelések milyen rossz hatással vannak a női
szervezetre. Itt az első vizsgálatok kimutatták,
hogy korai klimaxom van (alacsony AMH szint),
ezért nem tudok teherbe esni, mert petesejt termelődésem csak annyi volt, ami a havi ciklust
szinten tartotta. (1–2 petesejt) Amikor ez kiderült
egy világ omlott össze bennem! Az orvos javasolta, hogy próbáljuk meg hormonkezeléssel
beindítani a petefészek működését, de ez sajnos
nem sikerült. Lehetőségeink lekorlátozódtak az
örökbefogadásra és a petesejt donációra. A lelkünket újra kellett építeni és megacélosítani magunkat, hogy az előttünk álló, nem egyszerű utat
elkezdjük járni.
Elsőként végig gondoltuk, kitől lehetne petesejtet kérni. – Gondoljunk
csak bele, hogyan lehet elkérni valaki
petesejtjét? Bizarr dolog! – De nagy levegőt vettem, és már hívtam is az unokahúgomat, akinek 12 éves ikerlányai
vannak. Elmondtam mi a helyzet, és ő
azt mondta, hogy természetesen segít.
Most is végig fut rajtam a hideg, és folynak a könnyeim, ahogy erről írok.
Nagyon hálásak vagyunk neki, és leír8

hatatlan, amit tőle kaptunk, hiszen ez számára
sem lehetett egy egyszerű döntés! Azt mondta,
mindenképp segíteni akart, mert belegondolt
abba, hogy ha ő lett volna az én helyemben, biztosan beleőrült volna a tudatba, hogy nem lehet
gyereke. Elkezdtünk járni a Kaáliba (Budapest),
ahol szakmailag egy nagyon-nagyon jó orvost
sikerült kifognunk, valamint egy magán endokrinológushoz is elmentem, (attól tartva, hogy esetleg inzulin rezisztenciám van). Dr. Béres Lászlónak
rengeteget köszönhetek, mert ő volt az, aki a
szervezetemet olyan szintre hozta, hogy sikeres
legyen a beültetés. Ráadásul ennyi emberséget,
együttérzést ritkán kap az ember egy orvostól,
amennyit én tőle kaptam! Olvasgattam a petesejt donációról és a sikerességi rátájáról, mindenki óva intett attól, hogy beleéljem magam
abba, hogy az első beültetés sikerrel fog járni. De
bíztunk! Bíznunk kellett, de a biztonság kedvéért,
elkezdtük intézni az örökbefogadást is. Két utat
jártunk egyszerre. Egyet tudtunk, nagyon szeretnénk egy kisbabát! Teljesítettük az örökbefogadással kapcsolatos összes követelményt, így
felkerültünk az örökbefogadási listára, ahol már
több százan voltak előttünk, akik mind gyerkőcre
vártak. A Kaáliba az unokahúgom mindenféle
vizsgálatokon átesett, majd összehangolták kettőnk ciklusát. Amikor eljött a leszívás napja, nagy
izgalommal mentünk az Intézetbe. A sikeres leszívás után pár nappal már meg is kaptam a két
kis megtermékenyített petesejtecskét. A várakozás nehéz volt, de érdekes módon nyugodt voltam, vártam, hogy eljöjjön a nap, amikor kiderül
mi a helyzet. Nem mondom, hogy tök lazán mentünk az Intézetbe, némi drukk volt bennünk!
Vérvétel, várakozás. – Zsuzsanna jó hírem van,
ön kismama! Örülök, de kérem, ne bízzák el
magukat! Sajnos, azt kell mondanom, hogy ez a
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baba akkor lesz biztos, amikor a karjukban fogják
tartani. Ezekkel a mondatokkal gratulált az orvosunk. Tudtam, hogy ezt kellett hogy mondja, hiszen sok mindent látott már a praxisa alatt, és
ezekkel a mondatokkal nyílván nem bántani
akart, csupán a földön akart tartani minket. Egy
spontán terhességnél 12. hétig tartják titokban a
baba készülődését, nálam ez a titok 20. hétig tartott. Mivel minden kismamának kell, hogy legyen
egy pozitív terhességi tesztje, így a 20. héten én
is csináltam egyet! Annyi negatív tesztet láttam
már az évek alatt, hogy tutira mentem!
Teltek a hónapok, a babócikám szépen fejlődött, növekedett. Nekem semmiféle rosszullétem
nem volt. Addigi életem legszebb időszaka volt
a terhességem! Boldogan vártuk az én drága férjecskémmel a mi kis tündérkénket. A férjem
végig azon drukkolt, hogy kislányunk legyen! Hát
így lett! Onnantól, hogy kiderült hogy kismama
vagyok, mondhatni minden flottul ment, a
szülést is beleértve.
Hogy másoknak is erőt adjak, jelentkeztem
Hadas Kriszta – Jön a baba című műsorába, ahová be is kerültem. Nagy élmény volt, hogy velünk
voltak az utolsó pár hónapban és hogy a szüléskor is forgott a kamera. Elértem a célom a műsorban való szerepléssel!
Azóta sok „anyukajelölt” keresett meg a Facebook-on keresztül és kért tanácsot, néhányukkal
napi kapcsolatban is vagyok. A babavárás hónapjai csodálatosak voltak, de ehhez az örömünkhöz, és ahhoz, hogy végig járjuk az ide
vezető utat, elengedhetetlen volt a család támogatása, biztatása! Főként a drága húgocskámék
segítettek sokat, akikre mindig támaszkodhattunk. Ő egyébként elsőként ajánlotta fel a petesejtjét, de a kora miatt ő nem jöhetett szóba. Az
egész család nagy izgalommal várta a szülés
napját, a húgom, unokahúgom, édesapám, a férjem
anyukája izgatottan várakoztak a váróban, és égtek a telefonvonalak. A férjem bent
volt velem egészen addig,
amíg be nem kerültem a szülőszobára, ott már csak az orvosi team, valamint a műsor
készítői Hadas Kriszta és Kéky
Kíra voltak velem.

Programozott császárral, 2014. 07. 10-én megszületett a mi kincsecskénk Maja, akit már nagyon várt az édesapja, hogy végre magához
ölelhesse. Ezt egyébként szőrkontaktusnak
nevezik, olyan élmény ez az édesapának és a
babának, ami egy életre beléjük vésődik. (Aki
teheti, örvendeztesse ezzel meg a párját, hiszen
ők az egész terhességet, szinte kívülállóként élik
meg.)
Földön túli boldogság járt át minket, a család
a váróban, én pedig a szülőszobán sírtam, de
ezek már végre az öröm könnyei voltak. A párom

pedig boldogan, kissé zavarodottan ölelte magához a kis csomagot, aki máris a cicit kereste!
Olyan érzésem volt ekkor, mintha egy mázsás
kőtől szabadultam volna meg, amit már évek óta
cipeltem és most végre, porrá tört és lehullott
rólam!
Akkor már biztos volt minden, hiszen végre a
karomban tarthattam őt! Végre anyuka lettem,
szülőkké váltunk! A kórházból már, mint egy kis
család mentünk haza Maja, Anya, Apa!
Nem volt egyszerű, amíg ide eljutottunk, ez az
út rengeteg kudarccal, aggodalommal, félelem-

mel, könnyel, fájdalommal volt kikövezve. De ha
az életben megadatik egy olyan csodálatos
ember, mint nekem a férjem, akire mindig tudtam
támaszkodni, akkor ezt az utat végig lehet járni!
Kívánom annak, aki belevág, hogy az út végén
őket is várja egy ilyen kis csomag, mint nekünk
a Majus!
Almádi Zsuzsanna
Anyák az Anyákért közösség
egyik megálmodója
https://www.facebook.com/anyakazanyakert

Ajándékötlet: bonbonok dobozban, sajátkezűleg
a csokidarabokba, illetve a kókuszreszelékbe. Elhelyezzük a
csinos kis papírkosárkákban a bonbonokat, és dobozoljuk.
*A nugátot helyettesíthetjük ganache-sal: 1 dl tejszínt összeolvasztunk 10 dkg étcsokival (mikróban forrósítsuk fel a tejszínt, tördeljük bele a csokit, várjunk, amíg felolvad, és
kevergessük addig, amíg szép fényes, egynemű csokimasszát nem kapunk). Tegyük hűtőbe, néhány óra múlva
megdermed annyira, hogy akár kézzel is formázható.
Forrás: www.maimoni.cafeblog.hu

Ez az ajándék mutatós is, finom is, egyedi is, a költségvetése
sem magas, és még csak túl sok időt, vagy extra eszközt
sem igényel. Bonbonforma sem kell. Elegánssá teszi egy szép
fémdoboz, illetve a kis bonbonpapírok.
Hozzávalók:
1 csomag nugát* (20 dkg, Aldi)
1 csomag marcipánmassza(20 dkg, Aldi)
10 dkg étcsoki
a beleforgatáshoz vettem szintén az Aldiban krokantot, apró
csokiforgácsot, kókuszreszeléket – a süteményes kellékek
között találtam ezeket.
A nugátot 25 darabra vágjuk, kis golyókat formázunk belőle.
A marcipánmassza egy részét vékonyra nyújtjuk, körbevesszük vele a golyókat, és mint a gyurmát, úgy görgetjük
szépen egyesével a két tenyerünk között, hogy minél szabályosabb gömbök legyenek. Utána bevonjuk mindegyiket a
megolvasztott étcsokival, majd beleforgatjuk a krokantba,
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Felkészülés a szoptatásra
A szoptatás az egyik legszebb dolog az anya-gyerek kapcsolatban, de
sajnos jó néhány probléma előfordulhat, mely miatt idő előtt abba marad
vagy nem sikerül a szoptatás. Az alábbiakban Fórizs Kata laktációs szaktanácsadó segítségével szedtük össze a leghasznosabb információkat a
témával kapcsolatban.
Kedves Kismama!
Szeretettel gratulálok az aprócska élethez, akit a szíved alatt dédelgetsz!
Bármekkora is most ő, biztos vagyok benne, hogy eljátszottál már a gondolattal, hogy milyen lesz az, amikor születése után – csakúgy, mint mostsaját testeddel fogod táplálni. Lehet, hogy te vagy az a kismama, akit szoptatott az édesanyja, aki látta felnőni szoptatott kistestvérét, de legalább is
láthatod, hogyan gondoskodik szoptató barátnőd a kisbabájáról. De az is
lehet, hogy te vagy az, akinek semmilyen kapcsolata nincs a szoptatással,
esetleg az, aki csak a nehézségeiről hallott. Valószínűleg mindhárman más
kérdéseket fogalmaznátok meg ezzel kapcsolatban, ezért igyekszem minden képzeletbeli kérdést körbejárni arról, hogyan kell készülni a szoptatásra.
Jó hír, hogy testünknek nincs szüksége felkészítésre. A csodálatos női
szervezet már az első menstruáció előtt megkezdi a mellek felkészítését,
és aztán így tesz minden ciklus folyamán, majd a várandósság alatt is.
Mindezt te is érzékelheted, hiszen valószínű, hogy melled érzékenyebb,
hétről hétre növekszik, a bimbó és a bimbóudvar változik, sötétebbé válik,
rajta kis dudorok láthatók, kirajzolódnak az erek, és az utolsó harmadban
szivároghat némi előtej is. Semmi más teendőd nincs, mint csodálni azt a
folyamatot, ami lehetővé teszi babád szoptatását és feltenni a kérdéseidet,
ha úgy érzed, hogy téged teljesen elkerülnek ezek a változások.
Sokan azt mondják, hogy a szoptatás sikere fejben dől el. Ezzel én nem
teljesen értek egyet, de az biztos, hogy felkészülni leginkább fejben kell!
Lehet, hogy illúzióromboló kijelentés következik, de legfontosabbnak azt
tartom, hogy szállj le időnként néhány percre a várandósság gyönyörű
rózsaszín felhőcskéjéről! Fontos, hogy már most tudd: az újszülöttek
csodálatosak, édesek, puhák, illatosak, de csak néhányan esznek három
óránként, és alszanak órákon át, a gondosan kiválasztott habos-babos
ágyikójukban. Az újszülöttek szeretnek nagyon gyakran és hosszan szopizni
(igen, éjjel is), a köztük lévő kevés időt pedig szívesebben töltik szüleik karjában, ágyában. Ne nyugtalankodj, ha a te babád is ezt teszi, ő pontosan
tudja, hogy miért, és ha végig gondolod eddigi közös életeteket, akkor te
is érezni fogod, hogy ez mindkettőtöknek így jó. Keresd a kapcsolatot
örömmel szoptató rokonokkal, barátokkal, hogy testközelből láthasd, hogy
hogyan viselkedik egy igény szerint szoptatott baba, és hogyan reagál jelzéseire az édesanyja. Ha módod van rá, keress fel szoptatást támogató anyacsoportokat, ahol szintén hasznos tapasztalatokat szerezhetsz, a
csoportvezetőnek pedig felteheted kérdéseidet. Laktációs szaktanácsadónak is felteheted kérdéseidet e-mailben, telefonon vagy személyesen.
Olvass a témáról hiteles irodalmakat. Képzeld el magad szoptató anyaként!
Alaptézis: az anyák képesek a szoptatásra, a babák pedig a szopásra, de
mint minden új dolgot, ezt is gyakorolni kell! Ha pedig úgy érzed, a közös
gyakorlás nem elég, mihamarabb kérj segítséget szakembertől.
Tudom, most még főleg arra gondolsz, hogy olyan legyen a szülés, a
nagy találkozás, amilyenről álmodtál és ehhez megtaláld a megfelelő segítőket. De hidd el a szülés, születés minősége és a kórházi napok fontosak
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a szoptatás zökkenőmentes kezdetéhez is. Ha van rá lehetőséged, keress
olyan kórházat, szülészt, szülésznőt, aki támogatja a természetes szülést,
gyengéd születést, és a szülés utáni azonnali, legalább 1 órás bőrkontaktust.
Ez óriási segítség mindkettőtöknek! Ha pedig a kórházi napok alatt 24 órán
át együtt lehettek, akkor annyit gyakorolhatjátok a szopizást, amennyit
csak szeretnétek. Ha még hatékony segítséget is kaptok hozzá, akkor jó
eséllyel egy ügyesen szoptató anya és egy jól szopizó baba érkezik haza.
Ellenkező esetben lehetséges, hogy a problémák csak otthon kezdődnek.
Ha már elkezdted a babakelengye vásárlást, akkor láthattad, hogy milyen
gazdag a kínálat és hogy milyen sok segédeszközt ajánlanak a baba táplálásához is. Ha nagyon leszűkítjük a listát, akkor a szoptatáshoz nincs szükség csak anyára, babára, és egy szoptatásban elkötelezett, nyugodt,
kiegyensúlyozott apára, aki sikeresen átsegít és támogat a fáradt, ijedt, bizonytalan pillanatokon. De mi, nők szeretünk vásárolni, ezért mégis beszéljünk néhány dologról, ami szükséges lehet! Kényelmesebbé teheti a
mindennapokat és a közérzetünket néhány kényelmes, pamut melltartó,
vagy topp. A szoptatós felsők csinosak, szépek, de nélkülük is tökéletesen
lehet szoptatni. A melltartóbetét bekerülhet a kosárba, de többnyire
legalább fél csomag kimarad. Eleinte, a szoptatás közben csöpögő tejhez
praktikusabb a pamut pelenka. Ha nem veszel cumisüveget, akkor biztosan
rád beszélnek egy mellszívót. Ez sem alapkellék, de ha szükségesnek találod, akkor alkalmi használatra elegendő egy kézi típus. Költségkímélőbb
megoldás a kézi fejés elsajátítása. A szoptatós párna általában túl kemény,
vagy túl puha. Egy összetekert takaró, és/vagy néhány párna személyre
szabottabb megoldás lehet. Egy olcsó, kifelé hajló szájú pohárka szükséges
lehet, ha adni kell néhány korty lefejt tejet. Mellápoló kendőre semmi szükség, sőt káros. Mellápoló krémért ráérsz akkor szalajtani apát, ha tényleg
szükségesnek érzed, ekkor válaszd a lanolinosat. Egyébként elegendő a
langyos, szappanmentes lemosás. Melegíthető, hűthető zselé vagy cseresznyemag párna jó szolgálatot tehet, ha jól esne a duzzadt melleknek
egy kis hűvös, vagy ha meleggel segítenénk a tejleadást. Miután a babánk
jódarabig szívesen időzik a karjainkban, ezért jó szívvel ajánlom a hordozókendőt, amit célszerű hordozási tanácsadó segítségével kiválasztani.
Néhány olvasnivaló, ahonnan hiteles információkat szerezhetsz:
W. Ungváry Renáta: Szoptatós füzet
W. Ungváry Renáta: A szoptatás kézikönyve
La Leche Liga: A szoptatás női művészete
Dr. William Sears: Éjszakai gondoskodás
Márta Guóth-Gumberger-Elizabeth Hormann: Szoptatás
Rózsa Ibolya-Szoptatás: Tények és tévhitek (mobilalkalmazás)
Weboldalak:
www.lll.hu La Leche Liga Magyarország
www.szoptatasert.hu Szoptatásért Magyar Egyesület
www.szoptatasportal.hu Szoptatásportál
www.ibclc.hu Laktációs szaktanácsadók honlapja
bababarat.sztnb.hu Bababarát Kórház Kezdeményezés
Ha elakadtál, vagy bármilyen probléma adódik
a szoptatással szívesen segítek, elérhetőségeim:
katyus.forizs@gmail.com • (06-70) 330 4577
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Békés karácsony? - hogyan éljük meg
és ne csak túl az ünnepeket
A karácsonyi időszak reményeink szerint a
béke, az egymásra hangolódás, az öröm és a
szeretet áramlásának időszaka. Ehhez képest
ilyenkor gyakran még feszültebbnek, fáradtabbnak és türelmetlenebbnek érezzük magunkat. Nem is csoda, hiszen rengeteg extra
feladat, extra elvárás, extra pénzügyi vállalás
szakad ilyenkor a nyakunkba. És mivel mindenki
más is több feladattal néz szembe ilyenkor,
kevésbé kapunk támogatást a mindennapokhoz. Több teher + kevesebb támogatás: kész is
a recept a nagy karácsony előtti kiborulásokhoz
és összeveszésekhez.
Ha pedig mégis sikerül azt az igazán meghitt
hangulatot megteremtenünk, amire vágyunk,
szinte biztosak lehetünk benne, hogy az ünnepek alatt gyerekeink valamibe belekötnek.
Hiába kapják meg a vágyott ajándékot, a tesóé
mégis sokkal ellenállhatatlanabb lesz számukra.
Hiába töltjük társasozással az egész napot, a
végén a fejünkhöz vágják, hogy soha nem lehet
az, amit ők akarnak.
Szerencsére a Kapcsolódó nevelés ajánl néhány olyan egyszerű, gyakorlati stratégiát és
eszközt, ami segíthet nekünk nem csak átvészelni, de jól meg is élni a karácsonyt. Megteremteni a szeretetnek és bensőségességnek azt
az élményét, amire nem csak karácsonykor, de
az év minden napján mi is, gyerekeink is olyanynyira vágyunk.
Legelső és legfontosabb, amit tenni tudunk,
hogy nem fővünk a saját levünkben mindazzal
a stresszel, amit átélünk. Minél tovább fortyogunk, annál nagyobbat robbanunk. Ezért – bár
ez ebben az időszakban gyakran lehetetlennek
tűnik – kerítsünk időt arra, hogy valaki meghallgasson minket. Ez lehet akár egy 5 perces
telefonos „segélyhívás” is egy olyan baráttal,
ismerőssel, aki képes arra, hogy nem beszél
közbe, nem ad tanácsot, nem okít ki, és nem
akarja megoldani az életünket: egyszerűen csak
meghallgat, tudva, hogyha kiengedtük a gőzt,
képesek leszünk az életünket sikerrel irányítani.
Valaki, aki elfogadással végighallgatja, amíg mi
kipanaszkodjuk magunkból, hogy nincs pénzünk az 50 000 Ft-os legó készletre, amire a
gyerekünk vágyik, hogy kimaradt a sütiből a sütőpor és kezdhetjük elölről, és hogy mennyire

nem így akarjuk megélni a karácsonyt. Ha pedig ebből a fajta meghallgatásból élőben, és
akár fél órát kapunk, már óriási lépést tettünk a
békés ünnepek felé. Karácsonyi ajándékként
pedig bátran viszonozzuk mi magunk is a meghallgatást – a másiknak ugyanolyan szüksége
van rá, mint nekünk!
A másik, amire ilyen módon fel tudunk készülni, az az, hogy mi végig tudjuk hallgatni
gyerekeink és más családtagok szintén elkerülhetetlen hisztijeit, kiborulásait. Az igyekezetben, hogy a nagy napra minden készen legyen,
valószínűleg sokkal kevesebb valódi együttlétre
tudunk sort keríteni, és mi magunk akkor is feszültebben vagyunk jelen. Amikor a gyerekek
nem érzik a velünk való biztonságot adó kapcsolódást, beindul az érzelmi vészjelzőjük, és
mindenféle nem kívánt viselkedéssel (nyafogás,
durcázás, csihi-puhi stb.) jelzik, hogy „Anya!
Apa! Nem vagyok jól! Segíts!”
Ilyenkor a legjobb, ha 10 percre mindent
félreteszünk, és a nagy favonat készlet helyett
magunkat odaadjuk ajándékba. „Mondd, drágám, mit szeretnél? Most 10 percig csak a tiéd
vagyok!” - és hagyjuk, hogy ő döntse el, mit
csináljunk, ő irányítson. Vagy dobjunk be egy
hancúrozós, nevetős játékot: „Tudod, mit teszek azzal, aki nyafizik? Megcsócsálom a fülét!”
- és kezdjük el kergetni, próbáljuk meg elkapni
őket, persze úgy, hogy azért mégse sikerüljön.
Minél több a nevetés, annál valószínűbb, hogy
néhány perc játék után tovább tehetjük a dolgunkat. A gyerekünk megkapta azt, amire
szüksége volt: a figyelmünket, szeretetünket, a
benne való örömünket.
Lesz olyan, hogy ezek a játékok nem működnek, és a gyerekek – vagy a párunk – a mi meleg hangvételű, szeretetteli közeledésünkre
még több mufurcsággal, vagy hisztivel, kiborulással reagálnak. És ilyenkor ez a legjobb, ami
történhet. Ahogy nekünk is szükségünk van
arra, hogy kiereszthessük a gőzt, nekik is időről-időre érzelmi nagytakarítást kell végezniük.
A sírás és a hiszti a test és a lélek természetes,
velünk született feszültségoldó folyamatai, amiket generációkon át félreértettünk. Mikor a
gyerekünk sír, hisztizik, gyakran úgy érezzük, a
mi hibánk. Szeretnénk, ha boldog lenne, és azt
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hisszük, kudarcot vallottunk. Vagy elönt minket
az az érzés, hogy ha még ezt egy másodpercig
is hallgatnunk kell, mi magunk fogunk üvölteni.
Akármit is érzünk ilyenkor, nem a mi hibánk,
oka van – de az ok nem a gyerekünk. Keressünk egy másik felnőttet, akinek elmondhatjuk,
milyen az nekünk, mikor a gyerekünk hisztizik.
Ha ezt megtesszük, inkább képesek leszünk
velük maradni, mikor épp a „legrosszabb” formájukat hozzák.

Igazából hiszti közben a gyerekünk éppen a
legokosabb dolgot teszi, amit tehet: kiadja magából azokat a rossz érzéseket, amik miatt nem
tudja jól érezni magát, nem tudja élvezni az életet és a mi szeretetünket. Ha ilyenkor vele maradunk, biztosítjuk róla, hogy minden rendben
van, és mi így is szeretjük őt, akkor a létező
legnagyobb ajándékot adjuk neki: a feltétel nélküli szeretet ajándékát. Bónuszként pedig azt
találjuk majd, hogy mikor ő túl van a „takarításon”, igazán közel, igazán bensőségesen érezzük magunkat egymással.
És minden nap, mikor így meghallgatjuk
őket, a szeretet ünnepe lesz.
Egry Zsuzsa írása
Álljon itt három történet arról, hogyan működik
mindez a mindennapokban:
A szülőt meghallgatják:
http://szelidszavakkal.blogspot.hu/2014/12/mibol-lesz-vakondturas-torta.html
A szülő meghallgatja a gyerekét:
http://szelidszavakkal.blogspot.hu/2014/11/viragkiviharja-magat.html
5 perc játék csodát tesz:
http://szelidszavakkal.blogspot.hu/2014/09/nevess-vele-neveles2.html
Forrás: www.osszekapcsolo.hu
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„Aki igaz szemmel lát,
annak minden kavics aranykavics”
Gyakran kérdezzük a szülőket, miben látják tehetségesnek gyermeküket? A válaszok legtöbbször így hangzanak: „ …ügyesen épít…”,
„...szépen rajzol..”, „nagyon szeret futkározni”,
esetenként „…átlagos”. Azt hiszem érdemes
elgondolkodni, valóban jól ismerjük gyermekeinket? Mi az, amiben mégis kiemelkedő? Van
olykor, hogy nekünk pedagógusoknak is okoz
némi fejtörést.
Hadd említsek egy esetet. Van egy kislány óvodánkban, aki édesanyja elmondása szerint átlagos gyermek, „csak úgy, mint a legtöbb” –
hangzott a válasz egy vállhúzás kíséretében.
Óvónők leírása szerint is hasonló a szempont,
„nem tanulja meg hamarabb a verset, visszahúzódó, különösebben nem szeret énekelni és
nincs tiszta énekhangja, életkorának megfelelően oldja meg a matematikai jellegű feladatokat, mozgása összerendezett ugyan, de a torna
nem a kedvence.” Mégis van, igazán van valami, amiben ez a kislány kiemelkedik a többiek
közül! Csak nézzük más szemszögből! Ő az, aki
olyan empatikusan fordul a társai felé, ahogyan
még felnőttként is kevesen, akinek úgy a kezére áll a „munka”, mintha mindig is azt csinálta
volna. Figyeltem a csoportban, és kevesen tudtak olyan otthonosan főzőcskézni a babakonyhában, mint ő… talán furcsa hasonlat, de a
nagymamáink házias rutinja tükröződött mozdulataiban. Itt rejtőzködik az a bizonyos
„aranykavics”. Végül a mese tehetségműhelybe
került, ahol jól érezte magát, és interperszonális
képességeit kamatoztathatta.
Nagyon kíváncsi vagyok, felnőttként mi lesz a
foglalkozása, hol fogja megtalálni számításait,
egy dologban azonban biztos vagyok, kiváló
háziasszony, odaadó édesanya, és ragyogó társ
lesz.
Mire érdemes odafigyelni egy
gyermekét tudatosan nevelő szülőnek?
Mindenre. Mert gyermekünk egyedi és megismételhetetlen, és biztos, hogy van benne valami, amiben jó, akár tehetséges. Figyeljük, és
adjunk neki teret, lehetőséget ahhoz, hogy kibontakozhasson és boldog legyen. Az utóbbi
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években igen sokat lehet hallani arról, hogy az
óvodák is jelentős szerepet kapnak a tehetséggondozásban. Az óvodai nevelés védőburokként nyújt biztonságos, szeretetteljes hátteret a
gyermekeknek, segítséget a szülőknek, ahhoz,
hogy minden gyermek egyéni képességeihez
mérten fejlődhessen.
A munkánk során a játékra, a kutató-kísérletező manipulációra, a gyermekek kíváncsiságára
és az érzelmeikre építünk, kedvező alapot nyújtunk a kreativitásnak, – mint a tehetség egyik
jellemző komponensének – hiszen ebben az
életszakaszban a gyermekek páratlan kreativitásszinttel rendelkeznek: kíváncsiak, humorosak, rendkívül érdeklődőek, magas
energiaszinttel bírnak, egyszóval a fantáziájuknak semmi nem szab határt.
Olyan készségek, képességek fejlesztéséről van
szó, melyek célja elsősorban a teljes személyiség fejlesztése.
A tehetségazonosítás a gyermekek megismerésére épül, folyamatos és több lépcsős, több
szempontú munka.
Legyünk résen, ha az
alábbi tulajdonságokkal
találkozunk:
– korai beszédmegindulás, gazdag szókincs
– felfedező jellem
– érzékenység
– önállóság
– másokkal megosztani
tudás képessége
– eredeti ötletek
– szabadság igény
– expresszivitás
– kritika
– fejlett humorérzék
– alacsony monotónia tűrés
– fáradhatatlanság.
Ebben az életkorban már megmutatkoznak a
zenei, a matematikai, a mozgásos és a vizuális
terület tehetségígéretei. A kibontakozáshoz
nagyszerű lehetőséget ad a játék, ahol a gyermekek mindent felfedezhetnek, próbára tehetik
magukat, számtalan megoldási módokat alkalmazhatnak, ötleteiket variálhatják, a helyzeteket saját meglátásaik szerint kezelhetik.
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Mindezekben a tudatos és tervszerűen gondolkodó pedagógus mellett óriási szerepe van a
család, katalizáló erejének.
Mire törekedjünk?
Arra, hogy olyan környezet vegye körül gyermekünket, amely nyitott, elfogadó, ösztönöz és
kivár, ahol nem kötnek a konvenciók, hanem
rugalmasan biztosítottak a szabályok. Legyen
idő mindenre: felfedezni a világot, rácsodálkozni és megérteni azt! Ez a mai rohanó világban nagyon fontos, milyen értékeket
közvetítünk gyermekünknek, és mi mindentől
fosztjuk meg, amikor hagyjuk, hogy tv-t
nézzen, vagy használja a számítógépet, míg
„gyorsan összedobjuk” a vacsorát…
A felelős együttneveléssel, érzelmi támogatással magasabb értéket kínálhatunk arra, hogy a
gyermek minden segítséget megkapjon ahhoz,
hogy személyisége szárnyat bontson.
Az elkötelezettség a tehetségfejlesztés iránt

kiemelten fontos, hiszen a befektetett munkánk
gyümölcse csak később érik be, évek, évtizedek
múlva, sokszor – mi óvodapedagógusok – nem
is láthatjuk. De úgy gondolom, akkor vagyunk
eredményesek, ha gyermekeink felnőttként is
megtalálják az életben azt, ami igazán boldoggá teszi őket, amit szívesen csinálnak,
amiben sikeresek és amivel támogathatják társadalmi környezetüket.
Vinczéné Simon Nikolett
óvodavezető, tehetségfejlesztő

Házi kedvencek gyerekeknek - mire figyeljünk?
Szakemberek szerint az állatok jó
hatással vannak a gyerekekre, a
testileg vagy pszichésen beteg, illetve magányos emberekre. Ennek
okát a mai napig kutatják…
Addig érdekes, amíg „pici és
aranyos”
Azt elsősorban a szülőnek kell eldöntenie, hogy tartsanak-e otthon
állatot, vagy sem. A gyerekek legtöbbször eleinte ugyan még foglalkoznak velük – amikor „pici és
aranyos” –, de később többnyire a
szülőkre marad a feladat. Turánszky
Edina pszichológus, mediátor szerint át kell gondolni, hogy a szülő
elbírja-e még a pluszfeladatokat,
amelyek a háziállat érkezésével
hárulnak rá. Ha úgy érzi, hogy már
így is túl van terhelve, akkor a háziállatot is csak nyűgnek fogja tekinteni, különösen akkor, ha annak
ellátásában a családtagok nem
vesznek részt – mondja a szakember.
Milyet válasszunk?
A kutya, a macska, a teknős és a
rágcsálók a legnépszerűbbek az
otthon tartott állatok közül –
mondja dr. Bencze Adrienn állatorvos. Olyan állatot érdemes választani, amely kommunikál a
gyerekekkel, mint a kutya és a
macska. Az előbbi azért is jó, mert
kötődik az emberhez, az utóbbi,
mivel nem falkaállat, minket sem
tekint falkavezérnek, tehát nem
hajtja végre a parancsokat, kevésbé ragaszkodó. A kutyusokat meg
lehet tanítani arra, hogy mit szabad, és mit nem, a cica viszont, ha
nem figyelünk rá, egyből felugrik
mindenhová. Ellenben kevesebbet
kell foglalkozni vele, így a gond is
kevesebb a macskákkal, de nem is
kötődik úgy, ahogy egy kutya. A
pszichológus szerint, ha a háziállat
a gyerekkel is kapcsolatba kerül,
akkor mindenképpen olyat

válasszunk, amelyik nem agresszív,
de a gyerek temperamentumát is
vegyük figyelembe, és ne válaszszunk egy agresszívabb gyerek
mellé olyan háziállatot, amelyben
kárt tud tenni. Ezen kívül egyes allergiás reakciókat is figyelembe
kell venni a háziállat kiválasztásánál.
Emlékeztet a plüssmackóra
A háziállat feltétlen szeretetet
és ragaszkodást mutat az ember
iránt. Egy olyan állat, amelynek
szőre van, lehet simogatni, össze
lehet vele bújni, a biztonság és a
törődés érzetét kelti a gyerekben
és a felnőttben is. Emlékeztetheti a
plüssmackójára, amellyel kicsi korában elaludt, amely a „védelmét”

át is vehetik az
állat gondozását.
Az állat olyan,
amilyenre
neveljük
Ha velünk alszik,
bejáratos a ház
minden zugába,
szétrágja a cipőket, az nem az
állat hibája, hanem a gazdáé –
mondja az állatorvos. Az pedig
nem a gyerek hibája, ha egy idő elteltével már csak a szülő gondozza
az ebet, és a gyerek már csak játszik vele. Sokszor beleesünk abba
a hibába, hogy kérjük egyszer-kétszer, aztán ha nem csinálják, megcsináljuk mi. Ez aztán azt vonja

szolgálta – mondja Turánszky
Edina. Ha a gyerek kiveszi a részét
a háziállatról való gondoskodásból, akkor megtapasztalhatja azt
az érzést, hogy szükség van rá –
hiszen például egy hörcsög, egy
madár vagy egy díszhal nem tudja
a saját almát/akváriumát kitakarítani, és az élelméről sem maga
gondoskodik. Ezt a négylábú állatok a simogatás, összebújás örömével hálálják meg, mások azzal,
hogy egészségesek, és szép látványt nyújtanak. A gyerekek már
óvodáskortól segíthetnek például
az alomtakarításban, az etetésben,
nagyobb korukban pedig teljesen

maga után, hogy végül minden a
szülőre marad. Bár a kutya nem
ágyba való, azzal sincs semmi baj,
ha valaki ragaszkodik hozzá –
mondja az állatorvos –, de meg
kell tenni a szükséges óvintézkedéseket: az állatok kapják meg a
megfelelő oltásokat, figyeljünk a
bolha- és kullancsirtásra, valamint
a féreghajtásra. Így nem kapunk el
semmiféle fertőzést, tehát az ágyba is nyugodtan beengedhetjük
őket. Az a kutya, amelyiket beengedik a lakásba, teljesen felveszi a
család ritmusát, és sokkal inkább
családtaggá válik – véli a szakember.
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Egy állat elvesztése egy hozzátartozó elvesztését jelenti
Az állat halála veszteség. Hasonlóképpen érintheti a gyereket,
mintha egy hozzátartozóját veszítette volna el – mondja Turánszky
Edina. A fájdalom intenzitása függ
attól, hogy milyen erős volt a szeretet és a kötődés a háziállat és a
gyerek között. A háziállat elpusztulását nem célszerű a gyerek elől
eltitkolni, hiszen az elpusztult állatot gyakran ő találja meg. Mindenképpen hagyjuk, hogy a gyerek
kiélje fájdalmát az elvesztett kedvenccel kapcsolatban.
Nem feltétlenül célszerű azonnal
egy másikat venni, mivel a
kötődés az előző állat felé állt
fenn, az új az első egy-két hétben,
hónapban nem tudja azt pótolni,
nem fog tudni az elvárásoknak
megfelelni, hiszen ő egy másik
lény, nem azonos az elveszítettel.
Ez csalódást okozhat a gyereknek,
elveszítheti érdeklődését az új háziállat iránt. Hasonló ehhez az, ha
a háziállat elveszik.
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Játékos nevelés. Avagy hogyan neveljünk nevetve,
Az alábbi interjút Schimcsig Nóra készítette Egry
Zsuzsannával, a Kapcsolódó nevelés oktatójával.
Mi az a „játékos nevelés"?
A „játékos nevelés” annyit jelent, hogy a
játékot, a játékosságot, a nevetést tudatos gyereknevelési eszközként használjuk. Például az
olyan helyzetekben, amikor „hagyományosan”
leszidnánk, vagy mese-megvonással reagálnánk
a gyerek olyan nem kívánt viselkedésére, mint
például ha húzza a testvérét, vagy nem hajlandó
összeszedni a szétdobált ruháit, akkor a játékosság összekapcsoló erején keresztül oldjuk meg
ezeket az eseteket.

Lehet, hogy türelmetlenségünket és kezdődő
haragunkat úgy mutatjuk ki, keretezzük át, hogy
elváltoztatott, játékos gonosz-banya hangon azt
mondjuk: „Kezdek elbanyásodni! Tudod, mit csinálok azzal, aki piszkálódik?! Megcsócsálom a
fülét!” És ha nevet, megdögönyözzük, vagy kergetni kezdjük a gyerekünk. Vagy megszemélyesítjük a zoknikat, és elhaló hangon könyörgünk
a gyerekünknek: „Ó! Ó! Józsika/Gabika! ne hagyj
itt heverni! Gyere értem! Hadd legyek a közeledben!” És játékosan esdekelünk, hogy végre érjen
már hozzánk.
A gyerekek ezekre a játékos kezdeményezéseinkre nagyon jól szoktak reagálni, mert – a
szidással és szentbeszéddel ellentétben – azt
kapják meg ilyenkor, amire szükségük van ahhoz,
hogy jól tudjanak működni: a figyelmünket, a szeretetünket, a velünk való kapcsolódás érzését.
Milyen játékokat javasolsz a szülőknek?
A gyerekek mind tudják, mire van szükségük,
mi tesz jót nekik, ezért a játékokban érdemes figyelni, mire van nekik belső késztetésük, és ebben követni őket. Szerintem az is igaz, hogy
minél egyszerűbb valami, annál jobb. Ha a kisbabánk kedvenc játéka, hogy ki-bepakol a vizes
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lavorban, legyen ez a játék. Legyünk vele, figyeljünk rá, és ha kéri – vagy ha nem kéri, de mi
kedvet érzünk hozzá – kapcsolódjunk be. Tegyük
ezt úgy, hogy közben továbbra is ő irányíthassa
a játékot – ez néha nehéz, mert elragadhat minket is a játék élménye.
A szaladgálás, a fogócska, a bújócska mind
örökzöld klasszikusok és nem véletlenül: teret
adnak arra, hogy a kisgyerek tanulja a testét,
ügyesedjen, egyre kompetensebb legyen,
miközben velünk is kapcsolódik. Ráadásul közben
különböző érzelmi témák megdolgozására is
lehetősége van.
Ha betartjuk azt a szabályt, hogy mindig mi
vagyunk az ügyetlenebbek, hagyjuk „nyerni” a
gyereket, közben bosszankodunk, hogy alul maradunk, vagy elkeseredünk, hogy nem sikerül elkapnunk és megölelgetnünk őket (pedig annyira
szeretnénk, ha az alvós macijaink lennének),
akkor ez segít a gyerekeknek különböző félelmeik, ijedtségeik, szégyenérzetük oldásában.
„Elég ügyes vagyok?” „Tényleg szeretnek engem?” „Úgy megijedek, ha mérgeskednek velem!” Ezekkel a játékokkal kinevetik magukból
ezeknek a kérdéseknek a feszültségeit.
Amikor több gyerekkel játszunk együtt, tartózkodjunk a verseny jellegű játékoktól, ahol van
nyertes és vesztes – hacsak nem a gyerekek játszanak a felnőttek ellen, és persze nyernek! A
fogócskában ne essen ki senki, és ha szerteszét
szaladnak, és kiborulnak, mert nem őket, hanem
a testvérüket kergetjük, akkor például jelöljünk
ki két fa között egy vonalat, amin tilos átfutni. A
játék így az lesz, hogy ők megpróbálnak átszaladni, mi meg megpróbáljuk elkapni őket. Ezzel
magunkat is kíméljük – nem fáradunk el olyan
hamar – és őket is együttműködésre késztetjük.
Amíg az egyikük incselkedik velünk, a másik gyerek szépen elslisszol mögöttünk.
Gyakran félünk a gyerekekkel vadabb módon
hancúrozni, birkózni, dulakodni, mert attól tartunk, hogy ettől még jobban bedurvulnak majd
– ami gyakran meg is történik. Ám ezek a játékok nagyon hasznosak, amennyiben ellenünk
küzdenek, vagy a gyerekek közötti játék során
mi felnőttek odafigyelünk arra, hogy mindenki
biztonságban legyen. Mára már kutatások is bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akiknek lehetőségük van ilyen módon játszani, szinte minden
területen – értelmileg, érzelmileg, szociálisan –
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a társaik előtt tartanak. Így hát játsszunk bátran
olyanokat, hogy a gyerekeknek le kell tepernie
minket, vagy el kell lopják a lábunkról a cipőt, a
zoknit, vagy csak egyszerűen el kell érniük valahova mögöttünk, miközben mi akadályozzuk
őket. Furán hangozhat, de ilyenkor az intelligenciájukat fejlesztjük!
Mi felnőttek általában rögtön előállunk a
szörny témával – ha a gyerekünk azt kéri, persze
legyünk szörnyek, de közben figyeljünk arra,
hogy ügyetlen, nagyhangú, de erősen bénázó
példányok legyünk. Ha viszont nem a gyerekünk
kéri a szörny-dolgot – és a kicsiknek ez még ritkán szokott téma lenni – akkor a fogócskánál
fordítsuk ezt át amolyan „szeretet-játékba”, ahol
mi szaladunk a gyerek után, és közben kedvesen
azt kiabáljuk: „Gyere ide! Hadd öleljelek meg!”
Általános szabály, hogy figyeljük, min nevet a
gyerek, és abból csináljunk még többet. A fenti
játékok mindegyikében ott van a szerepcsere eleme: most mi vagyunk, akik botladozunk, mi vagyunk, akik szaladunk utána, hogy legyen velünk,
mi vagyunk, akiket kicseleznek, legyőznek,
akinek az akarata nem érvényesül. Minél többször játszunk ilyeneket, annál könnyebb egy kisgyereknek együtt élni azzal, hogy a játékon kívül
ez nem így van.
Ráadásul az ilyen játékok olyan erős köteléket
szőnek szülő és gyerek között, aminek köszönhetően sokkal kevesebbet kell „nevelni”, mert a
gyerekünk örül, ha együttműködhet velünk.
A durvaság egy részét – amíg az nem jelent
bántást senkinek – bátran megengedhetjük.
Ahogy nekünk, a gyerekeknek is sokat segít, ha
kiengedhetik a gőzt. Fontos, hogy mi ilyenkor
jelen vagyunk, gondoskodunk a biztonságról. Ha
véletlenül kisebb sérülés történik, és a gyerek sír,
együttérzőn meghallgatjuk, de nem akarjuk megoldani a problémát, hanem hagyjuk, hogy kijöjjenek a könnyek. Mikor a sírásnak vége, a
gyerekünk valószínűleg ott fogja folytatni, ahol
abbahagyta, de már egy plusz tudással arról, mi
nem működött, és arról is, hogy lám, ő ezt kibírja!
Ahhoz, hogy egy gyerekből kitartó, ellenálló, a
nehézségeken túllépni képes felnőtt legyen, soksok olyan lehetőség kell, amikor megtapasztalhatja saját testi képességeit, erejét, és kell sok
olyan alkalom is, amikor a dolgok balul sülnek el,
ezen elkeseredhetünk, és utána megtapasztalhatjuk: a világ mégis rendben van, nem törtünk

játékosan
össze, fel tudunk állni – szó szerint, és képletesen
is. Lehet, hogy nincs kedvünk ilyeneket játszani:
talán régi tapasztalataink miatt, talán azért, mert
annyira el vagyunk fáradva a mindennapok terheitől. Ám ha egy picit erőt veszünk magunkon,
általában azt fogjuk tapasztalni, hogy mi is új
életre kelünk azáltal, hogy játszhatunk. És ha nem
így érzünk, akkor sincs velünk baj. Viszont érdemes egy másik felnőttel beszélnünk arról, milyen
nekünk játszani, mit érzünk, mitől félünk. Kiszellőztetni azokat az érzéseket, amik hátráltatnak
abban, hogy felszabaduljanak a játékhoz szükséges erőforrásaink.
Ha csak öt percet hajlandóak vagyunk olyan
módon játszani a gyerekünkkel, ahogy azt ő szeretné, ahogy az neki jó, az egy nagyon erős
üzenet számára a mi szeretetünkről, elfogadásunkról, és arról, hogy mellette állunk. Ezzel
tárva-nyitva tudjuk tartani kettőnk között a szeretet kapuit.
Utószó a cikkben írottakhoz
Amikor ezeket a gondolatokat megosztjuk,
gyakran halljuk azt a kérdést: „De ha így
játsszunk, akkor nem lesz az, hogy majd nem
akarják abbahagyni?", vagy azt, hogy „de ha
játékosan reagálok le helyzeteket, akkor nem fog
csak azért rosszat csinálni a gyerek, hogy játszszunk?" A válasz mindkét kérdésre: De, igen! De
ez nem baj!
Épp azért nem akarják majd abbahagyni, mert
végre olyasmit kapnak tőlünk, amire igazán és

igazából szükségünk van: a szeretetünket, a figyelmünket, jókedvű, vidám önmagunkat. Ebből
a gyerekeknek szinte sosem elég.
Ám az, hogy ők nem akarják majd abbahagyni,
nem jelenti azt, hogy mi – ha annak jött el az ideje, mert vacsorát kell főzni, vagy át kell pelenkázni a kistesót – ne mondhatnánk azt, hogy
„Kicsim, én is imádok veled ilyet játszani. Most
... kell csinálnom. Később/holnap újra játszunk
majd ilyet."
Ilyenkor a gyerek várhatóan kiborulnak – és
EZ JÓ! Ilyenkor – mert a játékos együttléttől eléggé biztonságban érzik magukat – kibuknak belőlük azok a rossz érzések, amiktől amúgy nem
tudnak jól működni: amitől háborúznak a testvérükkel, mindennek ellenszegülnek, és a harmadik mese után is újabbat akarnak. Ilyenkor
érdemes velük maradni, együttérzően végighallgatni a sírásuk, a hisztijük. Utána általában egy
nagyon derűs gyereket kapunk kitartásunk és elkötelezettségünk jutalmaként.
Ami fontos, hogy mielőtt a játéknak véget
vetünk: adjunk magunkból bőven. Adjunk a játéknak 5–10 percet, és amennyire tőlünk telik, mi
is merüljünk bele. A kapcsolódás és biztonság érzése, ami így kialakul, megkönnyíti majd a gyerekünknek, hogy elfogadja, hogy most ennek a
játéknak vége.
Egy másik jól működő dolog, amit rengeteg
család követ, ha ezeknek a hancúrozós, de akár
más játékoknak is hagyományokat teremtünk.

Bírkózzunk minden este, játsszunk Monopolyt
(ahol a gyerekek nyernek, mi meg csak ámulunk
és bosszankodunk, hogy nekünk miért nem megy
a játék) vasárnap délutánonként. Így a gyerekek
tudják, számíthatnak erre a fajta feltöltődésre.
(Ettől a kiborulós rész – ha arra van szükségük,
hogy kiadják a feszültséget, – ugyanúgy meg fog
történni!) Ha elégszer kapcsolódunk velük ilyen
módon – és nem csak akkor, ha már tilosban járnak – elkerülhetjük azt is, hogy csak azért csináljon X vagy Z tiltott dolgot, hogy végre így
lehessen együtt velünk.
Legvégül: mi szülők annyira túl vagyunk terhelve, hogy gyakran legkevésbé játszani van kedvünk. Ráadásul sokunkkal soha senki nem
játszott így (a mi szüleink is valószínűleg le voltak
terhelve), és ezért ezt mi idegen pályának élhetjük meg. A játékosság, az örömteli és nevetős
együttlétekre való igény és képesség velünk
született tulajdonságok. Mindannyiunkban ott
van! Ha most épp még ezt nem érezzük magunkra igaznak, sebaj. Beszéljünk ezekről az
érzéseinkről egy másik felnőttnek, aki közbekérdezés és tanácsadás nélkül meghallgat. Ha nem
is leszünk egyből Hofi Gézák, annyi energiánk
azért fel fog szabadulni, hogy legalább megpróbálkozzunk ezzel. A gyerekeink öröme pedig
majd újabb energiával szolgál, és megerősít minket abban, hogy jó úton járunk.
Forrás: www.osszekapcsolo.hu

Gondolták volna, hogy a szaloncukor magyar jellegzetesség? A hazai cukrászok a XIX. század első
harmadában kezdtek foglalkozni a sztaniolpapírba
burkolt édesség gyártásával, amely akkor még kizárólag fondantcukorból készült – aki még emlékszik rá, ilyen volt a régi konzum szaloncukor.
A magyar karácsonyfák elmaradhatatlan díszítőelemét házilag is elkészíthetjük, ennek több előnye
is van; egyrészt, tudjuk, hogy pontosan mit rejt a
csomagolás, másrészt kedvünk szerint alakíthatjuk
az ízeket, harmadrészt pedig a gyerekekkel közösen kézműveskedhetünk, az eredmény garantáltan mindenki örömét szolgálja majd.
Ajándékba is adható, kis fém dobozban, kollégáknak, ismerősöknek, akiknek tényleg csak úgy jelképesen szeretnénk kedveskedni, szerintem
tökéletes. Nagyobb ajándék mellé kísérőként is jó,
kuriózum.

Marcipános-sárgabarackos
szaloncukor
Hozzávalók:
25 dkg marcipán massza
25 dkg aszalt sárgabarack
A bevonathoz:
20 dkg étcsokoládé
2 ek étolaj
A sárgabarackot felaprítjuk (géppel vagy késsel), és összegyúrjuk. Formázzuk, megmártjuk
a felolvasztott, olajjal összekevert csokiban,
és rácson hagyjuk dermedni.

Józsai Családi Magazin

Rumos-gesztenyés szaloncukor
Hozzávalók:
25 dkg gesztenyemassza
3 ek darált háztartási keksz
3 ek sárgabarack lekvár
rum (vagy víz)
A bevonathoz:
10 dkg étcsokoládé
1 ek étolaj
A hozzávalókat összekeverjük, annyi rummal
(vagy vízzel) egészítjük ki, amennyitől jól
gyúrható massza lesz. Formázzuk, bevonjuk,
dermesztjük.
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Forrás: www.maimoni.cafeblog.hu

Saját készítésű szaloncukor

Mentovics Éva: Mézeskalácsos kalandok
Mézest sütünk karácsonyra,
nagy segítség vagyok ám!
Én mérem a lisztet, mézet,
többit meg az anyukám.
Én leszek a cukrászmester,
ő pedig a segédem.
Felkötjük a kötényeket,
s hozzálátunk serényen.
Lisztfelhő száll, csöpög a méz,
hopp, lepottyan egy tojás!
Végigcsorog a szekrényen,
konyhakövön... de mókás!
Nézd, a többi kedvet kapott,
szalad sorra utána,
fiókokon átszökkenve,
egymás fölött bucskázva.
Apa ámul: - Hurrikán volt,
vagy egy nagyobb szélroham?
Mint a kertünk vihar után...
ez a konyha épp olyan!
Lisztfelhőből kerekedett
ez a csuda fergeteg,
mézeső hullt, s tojás-zápor
törte át a felleget.
Persze, tudom, formabontó,
fura látvány, nem vitás.
Nem is kezd így a sütéshez
rajtunk kívül senki más.
Nagyi mondta, s neki aztán
bizonyosan hihetek...
Úgy hírlik, hogy te is voltál
cukrászkodó kisgyerek.
Bár meglehet, hogy a kezdet
zűrös, vagyis rémes lett,
a tésztához való dolgok
nem a tálba érkeztek.
Takarítok, mérek, gyúrok,
a formák meg sorjáznak...
s hidd el, este mézes illat
lengi be a szobákat.

