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Minden jog fenntartva!
A cikkek a szerzőik szellemi tulajdonát képezik! 
Másolásuk, részben vagy egészben, kizárólag a cikkek 
szerzőinek hozzájárulásával lehetséges.
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A radix (személyes horoszkóp, születési 
órakép) az egyén születésének év, hónap, nap, óra, 
perc, másodperc és születési helyének tükrében 
felállított térkép, ami az élet minden területére 
rávilágít. (Nem azonos az újságokban, vagy a napi 
horoszkóp alkalmazásokban ismeretet írásokkal.)

Miben segíthet Önnek az Asztrológia?
Az első és legfontosabb:

- Megérteni, hogy mire születtünk és elfogadni a   
sorsunkat. Megtalálni a közös utat, a vágyak és a 
feladatok között, hogy  minél boldogabban, 
egészségesebben, harmóniában és egységben 
élhessük  le az életünket.

Segíthet még:
- Keresett utunkra rátalálni.

Miben segíthet az asztrológia?

- Sorsfeladatunk megértésében, és a pozitív oldalon 
való megélésében.

- Megérteni és felismerni, hogy hol kapunk 
korlátokat, az élet mely területein vállalhatjuk a 
feladatainkat.

- Megtalálni, hogy milyen személyiségtípust kaptunk 
a feladathoz.

- Személyiségjegyeink megismerésében, 
elfogadásában és magasabb szinten való 
megélésében.

  (A jó hír az, hogy a sorsfeladatunkhoz mindig 
megkapjuk azt a személyiséget, amely képes a 
megvalósítására!)

- Tehetségünk, kreativitásunk megtalálásában.
- Párkapcsolati lehetőségeink és problémáink 

megértésében.
- Szülő – gyermek kapcsolatok megértésében.
- Fiatalkorúak pályaválasztási lehetőségeiben.
- Munkahelyi lehetőségek feltérképezésében.
- Anyagi lehetőségeink megismerésében. 
- Születésnapok közeledtével megtudni, hogy az 

elkövetkezendő év milyen lehetőségeket tartogat 
Önnek, milyen irányba tervezhet.

- Megérteni, hogy „betegségeink” mit üzennek, és 
milyen problémára akarnak rávezetni.
Ezek felismerésével megadathat a gyógyulás 
lehetősége is.

- Gyermekvállalással, szerelemmel, vállalkozással 
kapcsolatos lehetőségek megtalálásában.

- Célok, karrier megvalósulásában.
- Emberi, testvéri, családi, baráti kapcsolatok 

alakulásában.

- Külföldi utazások, főiskolai, egyetemi 
tanulmányok iránymutatása.

- Családi és otthoni feladatokban.
- Önérvényesítésben, az akarat megnyilvánulásának 

lehetőségeiben.
- Szexualitásban, műtétek, veszteségek és 

megpróbáltatásaink megértésében.
- És még sorolhatnám….

A legfontosabb pedig:

Felismerhetjük, hogy mihez kapunk segítséget a sorstól 
és ez által összeállnak életünk kirakójának darabjai.

További tanácsok és az alábbi 
elérhetőségeimen találhatóak:

Áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket, valamint 
boldog új évet kívánok mindenek!

hírlevél 

A személyre szabott születési horoszkópban rejlő lehetőségek.

„- Megérteni, hogy mire születtünk és elfogadni a 
sorsunkat. Megtalálni a közös utat, a vágyak és a 
feladat között, hogy minél boldogabban, 
egészségesebben, harmóniában és egységben élhessük le 
az életünket.”

Ambrusné Suller Edina 
asztrológus

www.asztromoon.hu
https://www.facebook.com/Asztromoon
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Énekelj Karácsonykor!
Most, hogy közeleg a Karácsony (igen, nekem 

nagybetűvel!), elgondolkodtam azon, számomra mi 
teszi ünneppé az ünnepet. Azon túl, hogy 
nyilvánvalóan Jézus, a Megváltó születésének 
örvendünk, ami a hívő emberek számára természetes, 
a saját családunkban, a szeretteink között, a szűken 
vett közösségünkben éljük meg az év legszebb napjait. 

Vi s s z a e m l é k s z e m  g y e r m e k k o r o m  
Karácsonyaira: a csillogó karácsonyfa színeire, a sülő-
fővő  é te lek  mennyei  i l l a tá ra ,  a  bo ldog  
izgatottságomra, ami nőttön-nőtt, ahogy közeledtünk 
Szenteste felé... Mégis, van valami, ami nemcsak a  
fizikai érzékeimre hatott, hanem megrezgette lelkem  
legbensőbb húrjait is, és fénnyel töltött be, forró 
szeretettel árasztott el: a közös éneklés a fa alatt! 

Emlékszem, ahogy állok Édesanyámmal a 
 karácsonyfa előtt, fogjuk egymás kezét, és el-
 elcsukló hanggal, végtelenül megilletődve, megejtő 
ártatlansággal énekeljük az örök karácsonyi éneket: a 
Mennyből az angyal-t. Aztán a Pásztorok, pásztorok-
at, a Csendes éj-t, a Csordapásztorok-at, és így 
tovább... Fogjuk egymás kezét, szorosan, bátorítón, 
óvón, és teli torokból zengjük az énekeket. Aztán 
egyre homályosabbá válik a kép... A csillogó fények 
összemosódnak, a torkom elszorul, és már csak a 
színes fényekben lángoló fát látom, és csak a kezem 
szorítását érzem, és távolról hallom Édesanyám 
csengő hangját, és valahol nagyon messze vagyok, 
valahol nagyon fent, megfoghatatlan, éteri 
köröttem minden... Aztán csend van. Mély, 
megrendítő, érzésektől hangos csend. Karácsony van. 
Együtt vagyunk. A kis Jézus megszületett, él és mindig 
is élni fog, és mi is itt vagyunk: hol jobban, hol 
rosszabbul, de megvagyunk. 

Együtt vagyunk!

– Boldog Karácsonyt kívánok, angyalom! –
hallom az Édesanyám hangját, és megöleljük, 
megpuszilgatjuk egymást. Könnyáztatta arcunkkal
jól összekenjük egymást, kicsit pironkodunk, hogy már 
megint hogy meghatódtunk, és persze nevetünk, mert 
ez így szabályos, és mert mindig ilyen áldott-boldog 
nálunk a Szenteste! 

Most, hogy már felnőtt nő és anya vagyok 
magam is, igyekszem a régi, gyermekkori 
hagyományainkba bevonni a gyermekeimet is, a 
férjemet is. Ha lehet, még nagyobb izgalommal várom 
a Szentestét, mint régen, hiszen most már én vagyok 
az „angyalka”, az én feladatom, hogy boldoggá 
tegyem a szeretteimet: a kisfiamat, az ajándék-
lányomat, a férjemet, és persze az Édesanyámat. Most 
már többet megértek a Szent Születés csodájából is, 
átérzem a Boldogságos Szűz örömét, így még 
tartalmasabb, még gazdagabb az ünnepem. 

Ma már csak egy-két percet állok a csillogó 
karácsonyfa tövében, mert ott áll mellette a zongorám, 
és muszáj leülnöm hozzá, hogy zongoraszóval 
kísérjem a karácsonyi énekeinket: gyermekkorom 
elmaradhatatlan dallamait, ifjúságom hangokba zárt 
emlékeit. Ezeket a hangokat, ezeket a fenséges 
pi l lanatokat őrzöm meg a „Karácsonyi  
otthonDALOLÓ” című DVD-imen is, amiket a 
kisfiamnak, a nevelt lányomnak és a majdani 
unokáimnak dedikálok, és amiket jó szívvel, segítő 
szándékkal, Neked ajánlok ezen a Karácsonyon! :

Daloló Gábor Ada 

 
http://otthondalolo.hu/itt-a-karacsony/

www.otthondalolo.hu
www.facebook.com/otthondalolo
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A vegyszermentes takarítás olcsó, környezetbarát, 
bababarát és antiallergén. Kell ennél több? 
Nem olyan nagy ördöngősség, hidd el! Spórolj pénzt és 
időt, hogy a valóban fontos dolgokra több jusson majd! 
A házimunka miatt igazán nem érdemes megőrülni. :)

Három egyszerű dolog, amit tudni kell:
1. Csupán szódabikarbónával és ecettel egyszerűen 

végigtakaríthatod a lakást. Van ecetmentes 
megoldás is, nyugi! :) 

2. Ha illatokat szeretnél, akkor a természetes 
illóolajokat hívd segítségül és még
a fertőtlenítőt is kiváltod velük! 

3. De ha igazán profi és ultrahatékony
akarsz lenni, akkor néhány
VIXI mikroszálas 
kendőt szerezz
be és máris
garantált
a siker!

ecet, de ha nem szereted az ecet szagát -és hát elég 
kevesen vagyunk, akik szeretjük- akkor szívből 
ajánlom ehhez is a mikroszálas kendőket! A magyar 
VIXI üvegtisztító kendői pont erre nyújtanak 
megoldást: hipergyorsan és hiperkönnyen végzel az 
ablakokkal. Először nedves kendővel lemosod a 
szennyeződéseket,majd a másik, száraz Vixivel 
áttörlöd. Ennyi. Garantáltan csíkmentes és 
gyönyörű tiszta ablakaid lesznek! 

- Fertőtlenítés: Ha van kiürült szórófejes flakonod, 
töltsd bele 2 ek szódabikarbónát, 2 ek ecetet,öntsd  
       fel meleg vízzel -vigyázz, várd meg míg 
               kipezseg – és tégy bele teafaolajat. 1 liter 
                      vízhez 15 cseppel számolj! Ezzel csak
                              lefújod a kilincset,  konyhapultot,
                                       amit fertőtleníteni szeretnél, 
                                              majd egy kendővel
                                                        áttörlöd.

Nagytakarítás baba mellett??
A Karácsonyi őrületben ez legyen a legkisebb gondod!

Hogyan? Csináld könnyedén és vegyszermentesen!

VILLÁMGYORS
RECEPTEK: 
Ezekkel a  módszerekkel
 nem kell féltened babádat
 a vegyszerektől!
Nyugodtan végezheted a takarítást 
mellette is, vagy akár együtt vele. :)

                                                                            

- Portörlés, bútorápolás: Mikroszálas
  kendővel egyszerűen portalaníthatod a 
bútorokat.

  Bútorápoláshoz használj olívaolajat és töröld át 
fa bútoraidat vele. Néhány csepp narancs 
illóolajjal igazán tiszta és friss illat hatja majd

  át a szobákat,csak cseppents néhány cseppet
  az olívaolajba,amit használsz. 
- Ajtók, ablakok tisztítása: Jöhet a jól bevált 

 - Felmosás: Előzőhöz hasonlóan 2 
ek szódabikarbóna, fél deci ecet, 
teafaolaj kerüljön a 
felmosóvödörbe 5lite vízhez, plusz 
egy kis illóolaj. A téli időszakban 
kitűnő választás a narancs. Ez a 
keverék fertőtlenít, szagtalanít és 
finom illatot varázsol az 
otthonodba. 
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- Kárpit és  szőnyegtisztítás: Mi sem egyszerűbb! A szőnyeg felfrissítéséhez szórd le a szőnyeget 
szódabikarbóna és pár csepp illóolaj keverékével (50g szódabikarbónához 2-3 csepp narancs 
például), majd negyedóra múlva porszívózd át a szőnyeget. Friss, tiszta és illatos lesz. A makacsabb foltokat, 
olajos, zsíros szennyeződéseket marhaepeszappannal dörzsöld ki a szőnyegből.

- Fürdőszoba takarítása: A kádat tisztíthatod 1/4 rész só, 3/4rész szódabikarbóna és néhány csepp illóolaj 
keverékével. Egy szivacs segítségével dörzsizd végig a kádat. Vagy ha ennél is egyszerűbb megoldást 
szeretnél, legyen kéznél a fürdőszobádban egy VIXI dörzsi kendő, mellyel nem csak a kádat, de a 
csaptelepeket és a fugát is rendben tarthatod csupán a kendő és egy kis víz   
segítségével! Sőt, kitűnő választás a hűtő és a 
tűzhely tisztítására is! 

Ha nem tudod, mi az a Vixi, nézd meg az online lapozható katalógusban.

További vegyszermentes tippekért látogass el weboldalamra, ahol a háztartás mellett olvashatsz természetes 
babaápolásról és natúr szépségápolásról is. Ám karácsonykor  elsősorban pihenjünk és töltsük                            

meg magunkat szeretettel! A  házimunka pedig megvár....ott lesz jövőre is!
Aztán majd találkozunk

Békés, áldott ünnepeket
kívánok Neked:

Biró Anett
http://naturmami.hu/

https://www.facebook.com/naturmami
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4+1 pontban szeretnénk felhívni a figyelmed a 
legsúlyosabb balesetekre, hogy könnyebb legyen 
elkerülni őket. Ha viszont már megtörtént a baj, a 
legfontosabb teendőkben tanácsot is adunk most.

1. ÉGÉS: bármilyen meglepő, napjainkban is a 
legtöbb kigyulladt karácsonyfáért és így az égési 
sérülésekért az égő gyertya, a csillagszóró, valamint a 
nem megfelelő minőségű vagy sérült égősor a felelős. 
A LEGJOBB MEGOLDÁS: ne használj gyertyát, sem 
csillagszórót. Az égőket megbízható helyen vedd meg, 
és felszerelés előtt nézzétek át, hogy nincs- e 
elszakadva, megsérülve a vezeték, és nem törött-e az 
égősor. HA MEGTÖRTÉNT A BAJ: Felületes égésnél 
fontos az azonnali hűtés hideg, folyó csapvízzel. A 
nagy égést is kell így vízzel hűteni, de maximum 2 
percig, mert a kihűlést kockáztatod gyermekednél, 
főleg a csecsemőknél. Súlyos, nagy kiterjedésű, mély 
égésnél, illetve körkörös égénél hívj azonnal mentőt. 
Fontos, hogy NE tegyél sem jeget, sem jégakkut, sem 
fagyasztott zöldségkeveréket (vagy kinél mi van a 
mélyhűtőben) az égett felületre, mert ezzel további 
szövetelhalást fogsz okozni. Égésnél testfelület 
maximum 20%-át lehet hűteni csak a csapvíz alatt, és 
azt is csak a fent leírt ideig. (a testfelület 1%-a a tenyér 
területe az ujjak nélkül). Jég helyett használj 
úgynevezett égési kötszert, ez legyen mindig otthon 
gyorsan elérhető helyen. Az égett felületről ne tépd le a 
ruhát, ne kenj rá tejfölt, ne szúrd ki a hólyagokat! Ha 
nincs égési kötszered, hűtés után fedd le az égett 
területet steril kötszerrel, amíg a segítség megérkezik.

2. HALSZÁLKA: sajnos gyakran előfordul, 
hogy a szálkamentesnek kikiáltott halakban is akad 
szálka. Lenyelése és elakadása szúró, kellemetlen 
érzést okoz a torokban. Akkor is ilyen kellemetlen, 
kaparó érzésről fog beszámolni gyermeked, ha a szálka 
nem akadt el, hanem csak felsértette a nyálkahártyáját. 
Ha elakad a szálka, akkor gyermeked öklendezni kezd, 
köhög, könnyezni fog, és nyála bőségesen fog folyni. A 
LEGJOBB MEGOLDÁS az lenne, hogy egyáltalán ne 
egyen szálkagyanús halat gyermeked, de ez sok helyen 
a tradíciók miatt nehézkes megoldani. Így csak annyit 
tudsz tenni, hogy odafigyelsz minden falatra vacsora 
közben, illetve magad nézed át a haldarabokat, amiket 
gyermeked elfogyaszt majd. HA MEGTÖRTÉNT A 
BAJ: azonnal adj kenyeret vagy krumplit 
gyermekednek, amit ha lenyel, az letolhatja az elakadt 
halszálkát. Ha bizonytalan vagy, vagy gyermeked 
továbbra is a fent leírt tüneteket mutatja, akkor nincs 
mese, irány a legközelebbi fül-orr-gége ügyelet. Ott az 
ügyeletes orvos belenéz a megfelelő eszközökkel 
gyermeked torkába, és kiszedi, ha talál valamit. Ez 
nem lesz egy leányálom, úgyhogy ezért javasoljuk 
inkább a szálkás halfogyasztás bizonyos életkor alatti 
mellőzését.

3. KARÁCSONYFADÍSZEK: igyekezz olyan 
díszeket választani, amelyek műanyagból vannak, mert 
az üvegdísz könnyen összetörik és sérülést okozhat. 
Nem elég az, hogy magasra teszed az üvegdíszeket a 
karácsonyfán, ahol nem éri el a kisgyermeked. Ha a fa 
maga nincs biztonságos helyen, akkor a gyermek 
lerántja, és így is megsérülhet a rápotyogó és összetörő 
díszektől. A díszek megvághatják, illetve le is nyelheti 
az apró pici darabokat, amelyek belső sérülést vagy 
akár fulladást is okozhatnak. Arra is gondolj, hogy 
azok a díszek, amelyek cukorkának, sütinek, csokinak, 
gyümölcsnek néznek ki, könnyen a gyermek szájában 
landolhatnak: egyszerűen azt fogja hinni, hogy igaziak, 
és igyekszik megkóstolni őket. Szintén vigyázni kell a 
több darabból álló díszekkel amelyek, pici, leesésre 
hajlamos darabokat tartalmaznak: szintén gyermeked 
szájában köthetnek ki egy óvatlan pillanatban. A 
LEGJOBB MEGOLDÁS: olyan helyre állítsátok a 
karácsonyfát, ahol nem fér hozzá a gyermek. Így 
elkerülheted a fenti sérüléseket. HA MEGTÖRTÉNT 
A BAJ: Kicsi vérzésre tegyél steril mull-lapot és 
rögzítsd ragtapasszal. Erős vagy elállni nem akaró 
vérzésnél steril mull-lapot tegyél azonnal sebre, ne 

A leggyakoribb karácsonyi balesetek
Előzd meg őket, hogy a Karácsonyt ne az ambulancián

vagy a kórházban töltsétek el gyermekeddel!

http://erezdmagadjol.hu/2011/12/karacsonyi-dekoracio-a-hazban/
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tisztogasd, hanem hívj mentőt, és szorítsd a vérzést, 
amíg meg nem érkezik. Ne vesztegesd az időd az 
ügyeletes orvosra, mert sok idő, amíg kiér, illetve te se 
indulj el autóval a rendelőbe, mert a téli jeges, havas 
útviszonyok miatt, egy vérző gyerekkel idegesen 
vezetve a súlyos balesetet kockáztatod. Félrenyelés 
esetén valaki azonnal riassza a mentőket, te pedig 
próbáld meg a megfelelő műfogásokkal eltávolítani az 
idegentestet, vagy ha gyermeked nem lélegzik, 
haladéktalanul kezdd el az újraélesztését. Hogy ezeket 
hogyan kell csinálni, nézz utána minél hamarabb az 
interneten. 

4. AJÁNDÉKOK: nagyon figyelj oda a pici 
apró részekre, amiket a gyermekek lenyelhetnek, 
félrenyelhetnek. Nagyon veszélyes a gombelem 
lenyelése, amely a nyelőcsőben és a gyomorban okoz 
súlyos károsodásokat, és akár halálhoz is vezethet! 
Akárcsak gyanú esetén is mentőhívás legyen az első 
teendőd.

+1: TÉLI MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK: jó 
magasra tedd őket, ahol biztos nem éri el és nem veszi 
a szájába gyermeked a leveleket, bogyókat és egyéb 
növényi részeket.

Mikulásvirág: tejnedve irritációt okoz a bőrön, 
lenyelve pedig hasmenés és hányás, véres vizelet lesz 
az eredménye. A mérgezéshez nagyon kevés tejnedv 
elég!

Fagyöngy: bár az interneten számos hír kering a 
fagyöngy különböző jótékony hatásáról, abban mind 
egyetértenek, hogy gyermekeknek és terhes nőknek 
akár egyetlen bogyó elfogyasztása is tilos! Levele és 
ága is mérgező. Azzal teszed tehát a legjobbat 
gyermekednek, ha távol tartod ettől a dekorációs 
növénytől. A bogyók elfogyasztása erős nyálkahártya 
károsító, hányást, hasmenést, fejfájást, májkárosodást, 
kómát, akár halált is okozhat!
Amarillisz: minden része mérgező: a hagymája, a 
szára, a levele és a virága is. Hányást és hasmenést 
okoz, valamint az izmok bénítása miatt légzésleállás is 
bekövetkezhet!
Növénymérgezés gyanúja esetén azonnal hívj 
MENTŐT, vagy ha kórházzal szemben lakotok, akkor 
nagyon gyorsan menjetek át, de kizárólag akkor, ha 
csak pár lépés a kórház, egyébként MENTŐ! Amíg a 
mentő megjön, figyeld az életjeleket és avatkozz be, ha 
szükséges. Tegyél el mintát a gyanús növényből, és 
igyekezz nem pánikba esni, hanem a mentő riasztása 
után hívd fel a Heim Pál Kórház Toxikológiai 
Osztályát, ahol 24 órában segítenek, hogy mit tegyél: 
telefonszámuk 06-1 459-9100 / 1113 mellék, vagy 06-1 
333-5079.

TIPP A NYUGODT ÜNNEPEKRE: Készítsd jól 
látható helyre az ügyelet és a mentők (104) 
telefonszámát, hogy ha baj történik, ne veszíts időt a 
segítséghívással!
Források: Nelson: A gyermekgyógyászat tankönyve, 
Dr.Barvircz János: Mérgezések és első orvosi 
ellátásuk, Egyetemi jegyzeteink, előadásaink. 

Birta Orsolya
További információkért a 

gyermekbetegségekről keresd fel
 a 

 , valamint 
kövess bennünket a Facebook-on 

is: 

 
a Mami Gyógyít blogot Mami 

Gyógyít weboldalt

Mami Gyógyít oldal 

Kép forrás: http://www.southernstarspitroasts.com.au/

Kép forrása: www.pixabay.com

Kép forrása: www.pixabay.com

9

http://mamigyogyit.blogspot.hu/
http://www.mamigyogyit.hu/
https://www.facebook.com/pages/Mami-Gy%C3%B3gy%C3%ADt/476977145672722
http://www.gyerekbuli.hu/ 


Új vagy használt gyerekruha? 
És honnan?

Gyakorlati útmutató gyerekruha vásárláshoz.

Mindannyiunk számára napi kérdés, hogy mibe 
öltöztessük a vártnál is gyorsabban növekvő babánkat, 
gyermekeinket. Ahogy mindenki, én is, mindenből a 
legszebbet, legjobbat, legújabbat szeretném megadni 
nekik, ez viszont sajnos egyre nagyobb nehézséget 
jelent. Íme, kis segítség ahhoz, hogy a ma adott 
rengeteg lehetőség közül (gyerekboltok, márka boltok, 
kínai boltok, piac, turkálók, webshopok, facebook - 
anyukák számtalan csoportjai) ár érték arányban a 
legjobbat tudd kiválasztani. A legszebbről nem kell 
lemondani, sokszor pedig a legújabbról még érdemes 
is! 

Sokan mielőtt anyukák, szülők lettünk, úgy 
gondoltuk, hogy                                gyermekeink csak 
és kizárólag új                                       ruhában fognak 

járni,                                                                használtat                                                     
maximum akkor                                     vesznek majd 
fel, ha ismerőstől vagy rokontól kerül a szekrényünkbe. 
Miközben vártuk a babát, rengeteg ruhát vásároltunk, 
viszont a család fél fizetését a boltban hagytuk. Nem 
beszélve az egyéb kellékekről illetve azok árairól! 
Ahogy nőnek a gyerekek mindig akad újabb és újabb 
extra kiadás, különóra, úszás vagy egyszerűen csak a 
tanév kezdete. Most már többször is meggondoljuk, 
hogy nem elégszünk-e meg a szomszédtól megörökölt 
ruhákkal.

Tapasztalatom szerint ma már senki nem 
ütközik meg azon, ha valaki turkálóban, vagy egyéb 
használtruhás fórumon vásárol ruhát gyermekének, sőt 
én magamnak is sokszor ott vásárolok. Akiket ez zavar, 
vagy az idősebb korosztály, vagy a tehetősebb 
emberek. A nagymama, nagypapa az, aki inkább a 
kínai boltba megy, ott mégiscsak újat vesz, bármilyen 
silány minőségben is, vagy kimegy a piacra, és 
megveszi szintén a kínai ruhát, mivel néhány kivételtől 
eltekintve (akik esetleg készítők) az árusok nagy része 

szintén a kínaitól vásárol a kínai nagykerben, és adja el 
a piacon. 

A következő lehetőség a számtalan gyerekruha 
boltotok egyike, amit szinte minden városban 
fellelhetsz. A ruhák szépek, az áruk már kevésbé. Főleg 
ha abból a szempontból nézed, hogy az egész pici 
gyermeked maximum 3 hónap múlva kinövi, a kicsit 
nagyobb sem hordja fél-1 évnél tovább. Te mennyi 
ideig hordod a vásárolt felsődet, nadrágodat, cipődet? 
Ugye? Ráadásul majdnem ugyanannyiért veszed meg 
magadnak is, mint a gyereknek! Akkor már inkább 
irány a turkáló, vagy ha kényelmesebb vagy, akkor az 
otthoni fotelből a webshopok tömkelege.

Akár a turkálót, akár a webáruházat választod, 
mindnek megvan a maga előnye is és hátránya is. 
Közös előny az ár. Mondanám azt, hogy a minőség is, 
hiszen ezen „boltok” nagy százalékban angol (NEXT, 
George, Marks&Spencer, stb), amerikai (GAP, Old 
Navy, Carters, stb), ausztrál (Target, Pampkin Putch, 
Bonds), stb MÁRKÁS ruhákat árulnak, de azért nem 
mindegyik. Főleg a gyerekruháknál válik leginkább 
szembetűnővé, hogy miért is kerül a márkaboltokban 
egy kicsi póló annyiba, mint egy felnőtt ruha. Mert 
nem nyúlik szét sem az első, sem a 8. mosás után, nem 
lesz bolyhos, nem lyukad ki az anyaga akkor sem, ha 
esetleg több gyerek is hordta már. A turkáló nagy 
előnye, hogy meg tudod fogni, fel tudod próbálni a 
ruhákat, átnézheted, hogy nincs-e valami rejtett hibája. 
Míg a webáruházban csak a leírtakra hagyatkozhatsz, 
megbízva az eladóban, 
akinek ugye elsődleges
érdeke, hogy eladja
neked a ruhát.
Internetes
vásárlásnál
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mindenképpen érdemesnek tartom elolvasni a 
vendégkönyvet, ha van facebook oldala, megnézni 
mennyi rajongója van, és milyen hozzászólásokat 
találsz. Ha inkább turizós vagy, akkor viszont tudod, 
hogy oda nem elég egyszer elmenni, rendszeresen kell 
járni, hogy kifogd a legjobb darabokat, és ott az nem 
működik, hogy neked éppen az iskolába vagy az oviba 
egy sötét nadrág vagy fehér blúz kell, mert ilyen 
esetben biztos hogy pont ezt nem fogod megtalálni. A 
webáruház nagy előnye, hogy különösebb erősfeszítés 
nélkül akár minden nap, vagy naponta többször is 
„benézhetsz”, nagyobb eséllyel tudsz lecsapni a 
legszebb darabokra. Nem vagy kötve a nyitvatartási 
időhöz, ha úgy adódik, akkor este 10kor ülsz le 

nézelődni, mikor minden gyerek ágyban van már. És 
valljuk be, gyönyörűek ezek a márkás darabok, igen 
ritka, hogy a szomszéd gyerekének pont ugyanilyen 
legyen a felsője. Itt viszont fizetni kell a szállításért, 
ami még mindig jóval olcsóbb, mint a ráfordított idő és 
utazási költség, amíg eljutsz egy, kettő vagy három 
turkálóba. Sőt! Ha nem tetszik mégsem, amit vettél 14 
napon belül minden indoklás nélkül visszaküldheted a 
vásárolt terméket. 

A legújabb fórum a gyerekruhák vásárlására-
eladására a facboookhoz kötődik. Szinte minden 
városnak van már babás-mamás csoportja, ahol a 
gyerekek levetett ruháit árulják az anyukák, sokszor 1-
200!! Ft-os darabáron. Itt viszont mindenképpen fel 
szeretném hívni figyelmedet arra, hogy az ár gyakran a 
ruha minőségét tükrözi, lehet, hogy éppen egy NEXT 
darab, de a 8. gyerek már ezt is megviseli. Itt nincsen 
visszajelzés, vagy értékelés, mint a Vaterán, ha valaki 
panasszal is él mással szemben, a naponta érkező több 
száz beírás közt ez elvész, nem tudsz hova 
jogorvoslatért fordulni. És reklamálni se nagyon van 
lehetőség, megvetted, ha nem jó vagy nem tetszik, így 
jártál. Az anyuka nem fogja neked visszavenni, főleg 
nem több nap után.

Szóval a konklúzió, hogy ha ruhát vásárolsz 
gyermekednek, és újat szeretnél, akkor vagy az 
évszak-váltó akciót válaszd, és próbálj akár egy évre 
előre is választani ruhákat, vagy van már olyan 
webáruház is, ami nem csak használt, de új ruhát is 
árul. Egyébként pedig nyugodtan vegyél használt 
ruhát, csak jól nézd meg hol. Például a 

!

Böjthe Borbála

Minigardróbban

www.minigardrob.hu
www.facebook.com/minigardrob
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Sokszor próbál szétszakadni az anyuka, hogy elég időt tölthessen gyermekével is, ugyanakkor a lakás is, a 
főzés is jól haladjon, minden elkészüljön karácsonyra. Miért ne lehetne a gyermekkel együtt kitakarítani, 
ünneplőbe öltöztetni a lakást, közösen sütni-főzni? Bármilyen hihetetlen, a kisfiúk is nagyon szeretnek a 
háztartásban tenni-venni! Ha tehát anya kivonul a konyhába, akkor a csöpp fiúk is árnyékként követik őt. 
Hagyjuk, sőt javasoljuk a fiúknak is, hogy ők is vegyenek részt az ünnepi előkészületekben, ők lesznek a 
leglelkesebb kiskukták például a mézeskalács sütésekor. Persze így sokkal tovább tart  minden feladat, de közben 
lehet jókat beszélgetni, énekelni, mondókázni a kisfiunkkal, és szinte észre sem            vesszük, hogy a dolgunkat 
is elvégeztük. Számoljunk ezzel már a tervezéskor,  kezdjük el                                                               hamarabb a 
munkát, mert ha a csemeténkkel közösen végezzük,  több időre
 lesz szükségünk!

Esténként kikapcsolódásként lehet 
kézműveskedni, ajándékokat készíteni. Nagyon sok 
gyerek élvezi az ajándékozást is, adni is legalább 
annyira szeretnek, mint kapni. Készülhetnek 
karácsonyfadíszek, koszorúk papírból, sógyurmából, 
legóból, még akár a gyöngydíszekkel is érdemes 
próbálkozni. Lehet rajzolni, festeni a szebbnél szebb 
képeket ajándékba, még keretbe is tehetjük a műveket!

Jó szervezéssel elkészülhet minden előre, 
idegeskedés nélkül lehet várni az ünnepnapot (ehhez az 
is elengedhetetlen, hogy ne akarj tökéleteset, ne ess 
kétségbe akkor sem, ha csak nagyjából sikerül 
megvalósítani a terveidet)!

               
A drótból vágunk

egy kb 10 cm hosszú 
darabot,

a végét visszahajtjuk. Erre
felváltva fűzzük rá a piros 

és a fehér gyöngyöket, 
majd 

a másik végét is 
visszahajtjuk,

 ezzel zárjuk le a 
gyöngyöket.

Végül  behajlítjuk a díszt, 
mint 

egy görbe botot. Így fel is 
fogjuk tudni akasztani a 

karácsonyfára.

Karácsonyfadísz
gyöngyből 

 – fiúk is szívesen 
készítik!

Zseníliadrótra, 
  piros és fehér 

 gyöngyre lesz szükség

Szerencsés esetben a karácsonyt az egész család együtt tölti, nem dolgoznak 
a szülők sem. Együtt tudják elfogyasztani az ünnepi ebédet, vacsorát, közösen 
tudják kibontani az ajándékokat és együtt örülhet az egész család. Ilyenkor a 
legtöbb családban több napra elegendő ennivaló, sütemények, édességek alatt 

Tőlünk tanulja meg kisfiunk a családi hagyományokat, szokásokat. Ne hagyjuk ki a legkisebb 
gyerekeket sem a várakozás varázsából, vonjuk be őket is az ünnepi készülődésbe!

Ünnepvárás, karácsony a fiainkkal
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roskadozik az asztal. A felnőttek örömmel ücsörögnének egész este, egész nap, de a gyerekek ezt hamar 
megunják. A fiúknak nagy a mozgásigényük, kevesebb ideig bírnak egy helyben maradni, mint mi felnőttek. Ha 
nem biztosítunk nekik elég teret, lehetőséget, mi fogjuk magunkat kényelmetlenül érezni, amikor a srácok 
„beindulnak”.

Ne csak az evésről, ivásról szóljanak az ünnepek! A hideg téli napokon nem igazán kívánkozik ki az 
ember a jó meleg szobából, pedig ilyenkor is szükség van a friss levegőre, a mozgásra. Ha szánkó, korcsolya is 
van a karácsonyfa alatt, akkor a legkézenfekvőbb rögtön fel is avatni. Nincs is annál nagyobb öröm, mint amikor 
az egész család jó melegen felöltözve kivonul a hóba. Játsszunk hócsatát, fussunk, kergessük meg a gyerekeket, 
majd meneküljünk előlük, gyúrjuk bátran a hógolyókat! Utána építsünk egy hatalmas hóembert, végül 
"pihenésképp" lecsúszhatunk a dombról. Mire újra felmászunk, már picit sem fázunk, sőt még az is lehet, hogy 
egészen kiizzadunk a legnagyobb mínuszok ellenére is! Hazafelé akár futóversenyt is rendezhetünk, feltéve, hogy 
nem túlságosan csúszós a lábbelink. A gyerekek is húzhatják a szánkót felváltva, érdemes megpróbálni, ki a 
legerősebb, ki bírja elhúzni anyát, apát! Ha korcsolyázni tudunk, akkor akár versenyezhetünk is a (mű)jégen. Ha 
nincs szerencsénk, és nem esett a hó, akkor is menjünk ki minden nap, sétáljunk, futkározzunk nagyokat a 
srácokkal az ünnep idején is! 

A szobában sem a tévé az egyetlen program! A 
kisgyerekek nagyon szeretik a mondókákat eljátszani 
is. Nekünk is jót fog tenni, ha pl. a "Gyí paci, paripára" 
a lábunkra ültetjük a gyerkőcöt, és emelgetjük őt is a 
lábunkon. A bátrabbak akár négykézláb is 
körbemászkálhatják az egész lakást, hátukon a 
csemetével. A szolidabb mozgáshoz nagyon megfelel a 
"Fújja szél a fákat", hajladozzunk mi is, mint az ágak, a 
végén egy nagy "reccs" és letörünk mi is (leeresztjük 
karjainkat).

Ha már jól kimozogtuk magunkat, jöhetnek a 
társasjátékok! A boltok kínálatában létezik minden 
korosztálynak megfelelő játék, ajándékvásárláskor 
keressük meg a gyermekünknek valót! Nem muszáj 
csak a legújabb játékokkal játszani, ki kell próbálni 
újra és újra a régi kedvenceket is! Használjuk ki a 
szabad napokat, élvezzük, hogy együtt játszik az összes 
gyerek és anya is, apa is!

Kellemes készülődést, sok közös élményt, gyönyörű 
karácsonyt és nagyon boldog új évet kíván: 

Frank Ágnes
www.sracnevelde.hu

www.facebook.com/sracnevelde 

Kép forrás: http://www.hdwallpapersview.com/Kép forrás: http://www.hdwallpapersview.com/
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A csecsemő öltöztetése egy kezdő kismamának sok fejtörést okozhat. 
Az Anyazin novemberi számában indult kétrészes cikkünk ebben 

nyújt segítséget.

Így utazzon az autóban, amikor kint hűvös van!
Rövidebb utazáshoz "a babádra mindig egy réteggel 
többet adj, mint amit Te magad viselsz" alapelv 
alapján az ideális összeállítás a következő: hosszú ujjú 
body, vékony pulóver, harisnya, vékonyabb nadrág, 
vastagabb kapucnis pulóver, mellény, az 
elmaradhatatlan kiscsizma vagy kocsicipő és takaró. 
Sapka helyett a kapucnit is a fejére húzhatod, a 
mellényt pedig nyisd ki, így nagy valószínűséggel azt 
tapasztalod, hogy nem izzad meg..

Mit adj a babádra télen? – II. rész

babádnak és neked egyaránt, csak nem szabad 20-30 
percnél tovább kint maradni. A babakocsis séta azért 
egyszerűbb, mert ha a babát jól betakarod, biztosan 
nem fázik meg. 
Két opció is működik:

1. hosszú ujjú body, harisnya, vékonyabb nadrág, 
vastag pulóver (kapucni nélkül), sapka, sál, 
kesztyű (ujj nélküli), vékonyabb kezes overáll és a 
babakocsiba egy cipzárazható, bélelt bundazsák, a 
babakocsi védőtakarója (ha van).
2. hosszú ujjú body, harisnya, vastagabb nadrág, 
vastag pulóver (kapucni nélkül), sapka, sál, 
kesztyű (ujj nélküli), vastag, bélelt kapucnis 
kezeslábas overáll, pléd a babakocsiba, a 
babakocsi védőtakarója (ha van).

Végül hogyan tudod ünnepivé varázslni a kicsid 
öltözékét? Egy kizárólag karácsonyig kapható, ünnepi 
mintás Cseppke babasállal. 

Meghitt, összebújós ünnepeket kívánok!

Giret Fruzsi

A cikk szakmai hátterét a 

Ha szeretnél egyet a 
kisbabádnak, kattints ide! 

www.cseppke.hu
A Cseppke Facebook oldalához 

kattints ide!

MammBa  - a baba és kisgyerek 
öltöztetés oldala adta.

Hosszabb,  hideg télben 
történő autós utazásra a 
következő babaruha-szett 
ideális: hosszú ujjú body, 
vékony pulóver, kardigán 
(kapucni nélkül), harisnya, 
vékonyabb nadrág, az 
elmaradhatatlan csizma, sapka, 
takaró, amibe jól bebugyolálva 
viheted az autóhoz. Körülbelül 

20 perc utazás után leveheted a csizmát és a sapkát, így 
marad a takaró és a kényelmes utazás.
Így hordozd kenguruban, hidegben!
Ha kenguruban is hordozod a babád télen, akkor több 
öltözködési szempontot is vegyél figyelembe. A 
legfontosabb, hogy a gyerek beleférjen a kenguruba 
overallostól és számolj a plusz hőmérsékletemelő 
tényezőkkel is, azaz a saját testhőmérsékleteddel (vagy, 
ha apa viszi, az övével) és a kenguru anyagával. A jól 
bevált, izzadásmentes babaruha összeállítás a 
következő: hosszú ujjú body, harisnya, vastag zokni (ez 
azért fontos, mert a lábak kilógnak), vastagabb pulóver 
(kapucni nélküli), sapka, sál, kesztyű, bélelt, 
kezeslábas overáll (a bélelt kantáros nadrág-kabát 
kombináció is megoldás lehet, csak a kabáttal az a baj, 
hogy a kenguruban könnyen fölcsúszik és nehéz 
kényelmesre igazítani).
A vékony pulcsi-vékony nadrág kombináció minden 
esetben helyettesíthető a praktikus rugdalózóval is. A 
bélelt kantáros nadrág+kabát kombináció is nagyon 
praktikus, mert a kismanó dereka akkor sem fog 
kilógni, ha emelgeted.
Így öltöztesd a kismanót a szabadban!
Fontos, hogy mínusz 10 fok alatt nem szabad kivinni a 
babánkat a levegőre, csak nagyon indokolt esetben. Ha 
azonban melegebb van, jót tesz a friss levegő a 
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Hogyan érd el, hogy kicsid könnyedén, vidáman, 
észrevétlenül tanuljon angolul? Hogyan segítsd a 
beszédfejlődését? Hogyan változtasd élménnyé az 
együtt töltött időt? Ehhez kapsz most egy színes, illatos 
karácsonyváró receptet!

Az Advent beköszöntével kezdetét veszi egy 
izgalmas, készülődéssel, várakozással és színes 
élményekkel teli időszak. Hogyan töltsd meg ezt olyan 
élményekkel, melyek a játékos angolozáshoz 
kapcsolódnak? 

Kezdd dalokkal! 
Miért? Mert a dalok képezik a gyermeki nyelvtanulás 
alapját. A csengő-bongó dallamukkal kellemes belső 
állapotot teremtenek, ismétlődő, vidám szövegükkel, 
nyelvi egységeikkel pedig a kicsik spontán módon, 
összefüggő és valóságszerű jelentésegységeket 
tanulnak. Kicsidnek nem kell nyelvtani szabályokat 
bifláznia, nem kell szavakat, kifejezéseket magolnia. 
Egyszerűen csak hallgassátok, élvezzétek a dalokat, és 
közben segíts neki a megértésben. A gyerekek nagyon 
fogékonyak, és hihetetlenül gyorsan képesek 
összerakni a szavak jelentését. A dalok segítségével 
szivacsként képesek magukba szívni az idegen nyelvet. 
Pont úgy, ahogy az anyanyelvüket is. Lássuk, mi kell 
még ahhoz, hogy teljes legyen a recept!

Hozzávalók:
· 2 kg karácsonyi gyerekdal
· a saját hangod, hangotok
· 1 tepsi színes kép
· 3 csipetnyi zene-bona
· 2 púpozott evőkanál vidámság és jókedv
· 2 tucat mozgásos elem
· 5 csipet fantázia és kreativitás
· 1 kávéskanál humor
· 5 evőkanál türelem és kitartás

Elkészítési útmutató:
Vegyél 2 kg angol gyerekdalt! Vidám, egyszerű 

nyelvezetű dalokat válassz, melyek konkrét, képszerű 
elemeket tartalmaznak, és amelyek kapcsolódnak a 
közelgő ünnephez is! Adj hozzá 2 púpozott evőkanál 

o d o p r b n ada aj j ah r h i tf hi p p p ge a o f i f a n j d

o d o p r b n ada aj j ah r h i tf hi p p p ge a o f i f a n j d

vidámságot és jókedvet, 5 csipet fantáziát és 
kreativitást és 1 kávéskanál humort! Szórd meg 5 
evőkanál türelemmel és kitartással! Keverd bele 
szíved-lelked a hangoddal!
Tálald 3 csipetnyi zene-bonával! Díszítésnek használj 
sok színes képet!
Ennyire egyszerű? Igen. És hogy még egyszerűbb 
legyen, íme 3 feldolgozásra váró dal, melyeket már 
csak a fenti recept szerint el kell készítenetek, fel kell 
dolgoznotok. A piros orrú rénszarvasról szóló és a 
Merry Christmas című dalt biztos ismered, csak lehet, 
hogy a szövegét nem tudod pontosan. Itt megtalálod 
mindkettőt, és ráadásképpen ajánlok még egy 
mozgásos dalt, amit az idei év nagy slágere lehet. 

 

Morzsolgassátok kedvetekre ezeket az angol 
gyöngyszemeket, és meglátod, a siker nem marad el!
A dalban benne vagy Te is. Benne van Ő is. Benne van 
a hangod, ahogy az Ő hangja is. Benne a mosolyoddal 
és az Ő mosolyával. A Te szíved és az Ő szíve. A két 
szív összeér... A baba angol szuper dolog, igazi csoda. 
Nyelvtanulás észrevétlenül, játék közben, játékosan. 
Miért maradnál ki belőle, ha ez Veled lehet a legjobb? 
Az életből vett, inspiráló cikkekkel, kreatív 
játékötletekkel és még több gyerekdallal várlak a 

-on! 
Ha pedig nem szeretnél lemaradni a legfrissebb 
bejegyzésekről, ötletekről, meglepetésekről, iratkozz 
fel a Motivációs morzsákra, melyek rendszeresen 
ellátnak új ötletekkel és sok-sok motivációval. 
Ráadásul azonnal Tiéd lehet az Angoltanulás a 
legkisebbeknek című e-book és egy színes képekkel 
illusztrált angol gyerekdalos könyvecske is. 

Színes, illatos, élményekkel teli karácsonyi készülődést 
és sok-sok boldog, angolozós percet kívánok Nektek!

Juhász-Fodor Tímea

Rudolph, the red-nosed 
The dancing Christmas tree

We wish you a merry Christmas

www.babaangolonline.com

Töltsd le 
az ajándékokat ITT!

www.babaangolonline.com
www.facebook/babaangolonline
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Karácsony és szilveszter között mindenki lelassul egy kicsit, és végiggondolja, mit 
sikerült elérnie az évben. Ez remek alkalom arra, hogy elkészítsd a következő évi 

pénzügyi tervedet! 

Pénzügyi IQ-torna a két ünnep között

A tervezésnek semmi köze az álmodozáshoz! Ha ezt 
hiszed, tévedsz!!!

Sokan fognak neki a tervezésnek úgy, hogy 
csak az eszükre hallgatnak. Ez jó dolog, de nem a 
tervezés elején. Ha meg akarod tapasztalni, milyen az 
élményszámba menő pénzügyi tervezés, akkor küldd el 
az eszed egy kicsit szünetre, mert most a fantáziád 
kell!!!

A pénzügyileg intelligens tervezés első lépése 
sosem az, hogy helyzetfelmérést csinálsz. Ez csak a 
második. (Itt szokták a legtöbben elrontani, meglepő 
módon még a pénzügyi sulikban is ezt tanítják.)
Tervezés terén érdemes néha a cégektől tanulni (na, 
nem mindent!), mert némelyik módszerük személyes 
pénzügyekre is jól adaptálható. Pl. amiről most írok. 
Ennek a módszernek az első lépése az, hogy víziót, 
azaz jövőképet alkotunk. Álmodozunk. A feladat az, 
hogy álmodd meg, hogy hol akarsz tartani 5 év múlva!

• Hol élsz?
• Hogyan élsz?
• Kivel élsz?
• Mi minden vesz körül?
• Mivel foglalkozol?
• Milyen hobbijaid vannak?
• Mennyit és hol dolgozol?

Az, hogy leírod, hogy 5 év múlva pl.
· napi négy óránál többet nem akarsz dolgozni, 
· havi 1.000.000 forintos bevételt bezsebelni,
· egy 5-ös BMW-vel akarsz járni, stb.

már éppen elég motiváló tud lenni. Egyre kell csak 
vigyázni!
Legyenek a tervben konkrétumok. (Napi 4 óra 
munka, a havi egymilliós bevétel)

Az eszed visszajön  a szünetről
Na, most van itt az ideje, hogy elővedd a józan paraszti 
eszed. Most csinálhatod a helyzetfelmérést. 

Na, most van itt az ideje, hogy elővedd a józan paraszti 
eszed. Most csinálhatod a helyzetfelmérést.
 
És ez a tervezés legveszélyesebb pontja!

Ez az a pillanat, amikor a tervezők közül a legtöbben 
feladják. Megnézik, hogy a vágyaik hány fényévnyi 
távolságban vannak a mostani valóságuktól, és 
feladják.
Számukra most jön a legnagyobb csavar a 
dologban!

Rákmenetben tervezés

Az emberek döntő többsége, ha készít is pénzügyi 
tervet, akkor a jelenlegi állapotból indul ki, és megy 
előre a jövőbe. A baj ezzel az, hogy minden tervezés 
ellenére is csak nagyritkán jön össze így a kívánt 
eredmény: menet közben összeomlik a terv, sok 
mindent változtatni kell rajta. A rugalmasság jó dolog – 
a végrehajtásban! Azonban hogy tönkrevágja azt, amit 
elterveztem, annak semmi értelme. 

Mi ennek az oka? 

Egyszerű: a jelenből próbálod megjósolni a jövőt. 
Mivel működő kristálygömbje még nem volt senkinek 
ezen a világon, ez nem is válhat be.
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Mit kell akkor másképpen csinálni? 

A jó pénzügyi tervezés rákmenetben, azaz 
időben hátrafelé történik. Indulj el onnan, ahol 5 év 
múlva lenni szeretnél! Aztán képzeld el, hol  kell 
lenned 4 év múlva ahhoz, hogy egy éven belül el is 
érd! És így tovább visszafelé, amíg el nem jutsz a jelen 
állapotig. Ez persze még nyers tervezés, sok mindent 
kell még igazítani, finomítani.
Ha nem érsz el a mai állapotig visszafelé az 5 év alatt, 
akkor sincs baj:

1. kikukázod az egészet, mert tényleg nem 
megvalósítható - és újragondolod 

2. kicsit több időt hagysz az egészre, és 
tudomásul veszed, hogy több energiát, időt 
kell belefeccölnöd, mint 5 év.

Feketeleves a pénzügyi tervezésben

Újabb kritikus pont: hajlamosak vagyunk a mostani 
feltételek mellett végiggondolni a terveinket. Pedig 
érdemes más szempontokat is figyelembe venni, 
éspedig:

• lehetséges kimenetelek (nem csak az optimista 
verzió)

• az események logikai lánca
• ok-okozati összefüggések
• körülmények
• lehetőségek, stb.

Ennek alapján pedig itt az idő, hogy különböző 
forgatókönyveket dolgozz ki! Érdemes legalább 
három forgatókönyvet kidolgozni. Ezzel a módszerrel 
tehát, akármi történik is, rugalmasan, de mégis 
tervezetten, és célra tartva reagálhatsz a dolgokra. 

Himer Csilla
pénzügyi coach

http://eletdesign.hu 

Kép forrás: http://www.levelupliving.com 

Kép forrás: http://tigercat.lapunk.hu
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Ezzel a recepttel azonnal puha, finom mézest kapsz, és a díszítés alapjait is elmagyarázom.

Így süss puha és finom karácsonyi 
mézeskalácsot!

Így süss puha és finom karácsonyi 
mézeskalácsot!

Rengeteg mézesrecept létezik. Én több mint 40 
éve sütök és díszítek mézeskalácsot, és ezt a  receptet 
használom, amit itt leírok. A mézeskalács ipar több 
száz éves, de az igények változnak, így már nem 
használhatjuk a nagyon régi, kőkemény süteményt adó 
recepteket, amiket hónapokig tárolni kell, hogy 
megpuhuljanak. Ezért kísérleteztük ki ezt a verziót, 
ami isteni illatú, ha kiveszed a  sütőből, azonnal omlós, 
puha és finom. Ahogy szikkad, úgy lesz kicsit 
keményebb, hogy díszíteni lehessen, de hónapokig 
finom és ehető marad. Jó szívvel ajánlom kipróbálásra.

A recept:
Egy edényben 25 dkg mézet és 5 dkg margarint 
langyosíts meg és keverd homogénre.
Egy másik edényben a többi hozzávalót keverd össze: 
4 egész tojást, 10 dkg porcukrot, 1 evőkanál fahéjat, 1 
teáskanál őrölt szegfűszeget, (ha van, késhegynyi 
mézes fűszerkeveréket) 2 dkg szalalkálit. Ha nem 
akarsz szalalkálit használni a szúrós szaga miatt, akkor 
2 teáskanál szódabikarbónával helyettesítheted. Az 
egészet habverővel keverd jól össze és öntsd a langyos 
margarinos mézbe. Dolgozd jól össze, és mehet bele 70 
dkg liszt. Jól össze kell gyúrni, és nylonzacskóban 
legkevesebb 24 órát pihenni kell hagyni 
szobahőmérsékleten. (Ha szódabikarbónát használsz, 
pár óra pihentetés is elég.)

Így formázd, süsd:
Pihentetés után, másnap vékonyan meglisztezett 
deszkán nyújtsd 4-5 mm vékonyra. Figyelj, hogy a 
nyújtás szálirányba történjen, hosszában, ne középről 
kifele, mert így nem sül ferdére a figura. Kiszúrásnál is 
a nyújtás irányában dolgozz!

Nagyjából egyforma figurákat tegyél egy tepsire, és 
sütés előtt kend le vékonyan kávétejszínnel. 170 fokos 
villanysütőben 6-7 perc alatt gyönyörű őzbarnára sül.
 
A díszítés:
Díszítheted sütés előtt aszalt gyümölccsel, vágott 
mandulával; cukorkákkal, ezek szépen belesülnek. Ha 
kisült, utána is rakhatsz rá mandulaszeleteket, 
mazsolát. De a klasszikus díszítés a cukormáz. Ekkor 
még egy napot várnod kell: mert ha nem szikkadt meg 
a sütemény teljesen, ledobja a mázat.

Cukormáz keverése: 
1 tojás fehérjét habbá kell verni. Kanalanként tedd 
hozzá az átszitált porcukrot, amíg a máz állaga olyan 
nem lesz, hogy nem folyik le a habverőről, ha 
kiemeled, csak csúcsos lesz (mint a cseppkő), vagy 
fordítsd meg a tálat, és benne kell maradnia, nem 
folyhat ki. Ezt ki kell tapasztalni, mert akkor tudsz jól 
rajzolni vele, ha alaktartó marad, mint egy fehér 
cérnaszál, de nem lehet nagyon kemény se. Ha kifolyik 
a zacskóból, nem tudod jól használni. Ilyesmi legyen:

A mézeskalács díszítésénél vagy kicsi 
habzsákot, vagy nylonzacskót használunk. A zacskó 
nem lehet az oldalán hegesztésmaradékos, mert az 
elkeni a mázat. Használj mélyhűtőzacskót, az teljesen 
alkalmas a díszítéshez. Akkora legyen, hogy könnyen 
elférjen a tenyeredben, és az ujjaiddal körbefogva 
óvatosan, finoman tudd kinyomni a mázat. 

18



A rajzolás egyetlen nagy titka, hogy ne úgy 
használd, mint a ceruzát, ne a zacskó orrát húzd a  
süteményen, hanem keverj jó állagú mázat, és érintsd 
le a zacskót, kezdd el kinyomni a mázat, és emeld el 
kicsit a kezed, mintha egy fehér cérnaszálat fektetnél rá 
a süteményre. Mutatom:

Ennyi az egész, a többi fantázia, alakítsd úgy, 
ahogy tetszik. Egy dolog fontos: a szimmetria. Ha 
kevés is a díszítés, legyen amennyire lehet, 
szimmetrikus: egyforma pöttyök, egyenlő mennyiségű 
virágszirom. Ha nincs ötleted, a honlapomon rengeteg 
fotó, leírás, oktató videó található: 

A mézeskalács csodálatos sütemény, a díszítésének 
csak a fantázia szab határt. Találd meg a saját stílusod!

Kívánunk gyönyörű, békés Karácsonyt

Ivanicsné Szabó Gitta
mézeskalács készítő

Ivanics Réka
 cukrász

Szöveg: Ivanics Réka
Fotók: Sőrés Ottília

Weblap:
Fb: 

www.mezesmazas.hu

 www.mezesmazas.hu
https://facebook.com/BoszorkanyosMezeskalacs
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Ha még nem tudod, mit ajándékozz, esetleg magadat is szívesen kényeztetnéd, akkor jó 
helyen jársz! Ajándékötlet, mely egyedi, emlék és élmény egyben!

Csipkés ékszer – a tökéletes 

Beköszöntött a december. Kezdetét veszi az év 
leghúzósabb 23 napja, ami másról sem szól, mint a 
Karácsonyra való készülődésről, sürgés-forgásról 
otthon és munkahelyen, na meg a kettő között; 
vásárlás, ajándékok kutatása, karácsonyi menüsor 
kitalálása, hozzávalók beszerzése, elkészítés. Az 
otthoni teendőkről még említést sem tettem. 

Ez a 3 hét két dologra „jó”: egyrészt 
kimerültebbek, ingerültebbek leszünk az év 
legfontosabb ünnepére, másrészt vásárolhatunk 
sokadik parfümöt, vagy csupa olyat, ami könnyen 
beszerezhető, és úgy elillan, mint az illata.

Vagy van egy másik lehetőség is: olyan, amivel 
őszinte örömöt csalhatsz szeretteid arcára.

Megfordult már a fejedben, hogy ne vegyél 
ajándékot? 

Félre ne érts, nem arra buzdítalak, hogy ne lepj 
meg senkit semmivel. Pont ellenkezőleg! Lepd meg 
őket olyannal, amit magad készítettél! Így egyszerre 
adhatsz személyre szóló, egyedi ajándékot, emléket és 
sikerélményt! Ami a Te sikerélményed, és aminek ők is 
ugyanúgy fognak örülni, ahogyan Te!

Így mindannyian jól jártok:
1. te kikapcsolódsz kicsit a nagy rohanás közepette 

(próbáltad már, milyen az, amikor nem a logikus 
gondolkodás ural?),

2. sikerélménnyel gazdagodsz,
3. az általad választott szeretted a stílusának 

legmegfelelőbb, egyedi ajándékot kap a fa alatt.
És mindezt hogyan?
Itt jövünk a képbe mi:
a Csipkemánia sikerén felbuzdulva elindítjuk 
karácsonyi ajándékkészítő workshopunkat, amelyen 
ékszerszettet fogunk készíteni, ki miből szeretné:

- csipkéből,
- tüllből, organzából,
- horgolt virágokból,
- gyöngyökből és díszgombokból
- üvegből, ezek bármilyen kombinációjában, ahogy 

csak szeretnéd!
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Mi adjuk a hozzávalókat, az ötleteket, tippeket, Te 
pedig hozod magad és a kreativitásod – azt hitted, 
neked nincs olyan? Bebizonyítjuk, hogy van!
A kikapcsolódás pedig garantált lesz!

A részletekért kattints ide: 

Az Anyazin magazin olvasóinak a workshop 
árából 15% kedvezményt* biztosítunk. Írd a 
CSIPKEZIN kódot a jelentkezési lap „Megjegyzés” 
rovatába, az elektronikus számlát a kedvezményes 
árról fogod kapni!
Ha egyik időpont sem megfelelő, jelentkezhetsz a 
januári workshopok egyikére is, a 15% kedvezmény* 
arra is vonatkozik!

http://csipkemania.hu/workshop/

A blogon pedig rengeteg ötletet találsz ékszerek, 
lakberendezési kiegészítők készítésére, leírási 
útmutatóval és fényképekkel együtt.

Ha pedig szeretnél további csipkés dolgokat, a 
webshopban is körülnézhetsz – mind egyedi, kézzel 
készített termék: 

*A workshopra vonatkozó kedvezmény kizárólag az Anyazin 
magazinban feltüntetett kóddal, a 2013. december 20-ig beérkező 
jelentkezésekre érvényes!

Czifra Ildikó

http://webshop.csipkemania.hu/

http://csipkemania.hu/
https://www.facebook.com/Csip

kemania
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- Néhány tipp, hogy egyedül is meghitt legyen az ünneped

Karácsony magányosan? Ne halj bele...

A magazinok, a tévé, a szupermarketek reklámjai 
mind azt harsogják: töltsd szeretteid körében ezt az 
ünnepet. És ők majd ehhez minden szükséges kelléket 
megadnak...De mi van, ha nincs kivel töltened? Ha 
egyedül élsz, elvesztetted szeretteidet, és a családos 
barátaid életébe már nem férsz bele?

Lehet, százszor is végigpörgetted már magadban a 
szentestét, a 25-26-át... és talán elfog a rettegés. 
Milyen lesz? Hogy fogom bírni? Lelkileg, érzelmileg 
akkor, amikor a családok boldogan ülik körbe a 
vacsoraasztalt, és a nevetésüket szinte hallod? Míg 
Te...

E sorok írója sok karácsonyt töltött már egyedül. 
Nem mondhatom, hogy mind szívderítő volt, ilyen 
ünnepekkor fokozottan érzékeny az ember, de azt sem 
mondhatom, hogy halálosan magamba zuhantam 
volna. Világéletemben szerettem egyedül lenni. Sokak 
szerint ez már-már krónikus méreteket ölt nálam, de én 
így érzem jól magam...remete-alkat vagyok. És alkotó 
ember, amihez viszont csend és nyugalom kell. 

Egy fontos dologra jöttem rá a karácsonnyal 
kapcsolatban is: elvárások tömkelege hálózza be. 
Merev szabályrendszer, amitől ha eltérni akar az 
ember, szúrós szemmel néznek rá. Legalábbis 
valamiféle csodabogárnak tekintik. Pedig az 
elvárásoktól eltérni nem bűn. Egy dolog számít minden 
esetben:

- saját magad értékei szerint cselekedj, és ne sérts 
ezzel senkit.

Hogyan töltsd az ünnepet egyedül, de nem 
magányosan?

1. Írd össze, mi az, ami Téged örömmel töltene el ezen 
az ünnepen! Például egy plafonig érő fenyőfa, sok 
kis mécses, aprósütemények, egy jó könyv, meghitt 
filmek a tévében, vagy épp ellenkezőleg (meghitt 
filmek ilyenkor kitiltva), egy jó séta a ropogós 
hóban, kedvenc zenéd vég nélküli hallgatása és így 

tovább...Ne arra gondolj, mik az elvárások, és mi az, 
ami ilyenkor társadalmilag elfogadott, hanem csak 
és kizárólag arra, amit Te szeretnél.

2. Ha elutaznál valahová, és megteheted, akkor ne 
habozz, menj el! Sokak szerint a környezetváltozás 
csodákat tesz az emberrel, megújulva térhetsz 
vissza, és sok új élménnyel. 

3. Ha viszont erre nincs lehetőséged, tehát 
mindenképpen otthonodban töltöd azt a 3 napot, 
gondold végig, mi az, amit a kívánságlistádból meg 
tudsz valósítani és hogyan? Jó előre szerezz be 
olvasnivalót, hangulatodhoz illőt, ha megvenni nem 
tudod, ott a könyvtár, az interneten is lehet rengeteg 
filmet nézni, nemcsak a youtube-on, de özönnyi 
olyan oldal van, ahol komplett telenovellákat, 
filmsorozatokat találsz, ha ilyesmire támad 
gusztusod.

4. Amennyiben otthon vagy a sütés-főzésben, akkor 
lepd meg magad néhány finomsággal. Ne hidd azt, 
hogy egymagadra sütni, főzni hiábavaló, mert kivel 
lennél jó, ha nem magaddal? Igenis megérdemled a 
gondoskodást. 

5. Ha halott szeretteid hiányoznak, akkor szentelj nekik 
egy félórát-órát (akár többet is) a szentestéből. 
Gyújts az emlékükre gyertyát, beszélgess velük, írj 
nekik levelet. Hidd el, ez megkönnyebbíti majd a 
lelkedet. Lehet, sírásra is ösztönöz, de a könnyek 
gyógyítanak. 

6. Amennyiben tudomásod van olyan szomszédról, 
ismerősről, aki szintén egyedül ünnepel, lepd meg 
valami aprósággal. Nem kell feltétlenül 
összebútoroznotok arra a 3 napra, de jól fog esni 
mindkettőtöknek, ha egy jelképes ajándék erejéig 
gondoltok a másikra. A legnagyobb ajándék amúgy 
is a figyelem, és az idő...

És ne felejtsd el a legfontosabbat: magadat 
kényeztesd! Ahányféleképp csak tudod...legyél újra 
gyermek, és légy a saját Édesanyád, Őrangyalod. 
Kívánok ehhez sok erőt, békességet, számtalan 
meghitt pillanatot!

Váczi Éva
http://angoltanulas.skype-on.hu
http://vankiutadepressziobol.sk

ype-on.hu
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Az angyalok nem mennek ki a divatból! Megmutatom, hogyan készíthetsz színes, apró 
angyalkákat akár fülbevalónak, mobildísznek, ajándékkísérőnek, vagy csak úgy… 

mindössze 5 lépésben!

Így készíts színes angyalkákat!

Hozzávalók:

· színes akril virágok 
· fém angyalszárnyak
· 6mm átmérőjű teklagyöngy vagy préselt golyó
· hurkos szerelőpálca (50mm-es)
· igény szerint fülbevaló alap, mobilakasztó alap 

stb.
· kis méretű kúposfogó és kombinált fogó

Lelőhely a kellékekhez: 

1. A szerelőpálcára tedd rá a virágszoknyát – ha pici, 
akár kettőt is! 

2. A szoknya után húzd rá az angyalszárnyat és a 
kerek gyöngyöt is!

Évi gyöngyei webáruház

3. Kombinált fogóval  vágd le a szerelőpálca végét, a 
gyöngytől kb 1-1,2 cm-re!

Ha szeretnél többet megtudni a gyöngyfűzésről, 

Kereki Krisztina 
 

itt 
kezdd>

 http://manogyongy.hu
facebook.com/manogyongy 

4. A képen látható módon hajlítsd meg a kúpos fogó 
segítségével két lépésben, először a végétől 
indulva íveld vissza, majd a gyöngy tövében a 
fogó hegyével hajlítsd kissé hátra!

5. Mielőtt teljesen bezárod, tedd bele a fülbevaló 
akasztót is!

23

http://store24.hu/evigyongyei/evi_gyongyei_webaruhaz
gyongy-tanfolyam.hu/index.php/tanfolyamok/ingyenes
http://manogyongy.hu 
facebook.com/manogyongy 


Együtt örülés, vagy kötelezően lenyelendő pirula? – avagy a családi minták szerepe

Év végi ünnepek 

Közelednek az ünnepek, és ez mindenkit más és más 
érzéssel tölt el. Van, aki csak az ajándékokra tud gondolni, 
kinek mit, biztos jó lesz-e, örülni fog-e az illető, stb. Van, 
aki az ünnepi menüt tervezgeti, vagy már most fáradtnak 
érzi magát, ha belegondol az előtte álló takarításba. Van, 
ahol a megszokott forgatókönyv szerint zajlanak az 
ünnepek, amitől egyetlen pontban sem lehet eltérni: mikor 
megyünk az én szüleimhez, mikor Anyósékhoz, mennyi időt 
töltünk ott, ki mit hoz-süt-csinál, pontosan be vannak osztva 
a szerepek és a történések. Van, ahol a káosz uralkodik, 
rohanás, kapkodás, minden az utolsó pillanatra marad, az 
ajándék és ételvásárlásig bezárólag. Van, akinek igazi 
örömet okoz az ünnepi készülődés minden perce. 

Akármelyik igaz, végül néhány perc elcsendesedés mindenkinek kijár Karácsony estéjén. Talán. Ha ezt 
választjuk. Ha megengedjük magunknak.

Elméletileg mindenki tudja, hogy a lényeg nem az, hogy mennyi ajándék kerül a fa alá, mint ahogy az sem, 
hogy odaégett-e a gesztenyés pulykasült, vagy fenségesen finom. A lényeg közben az érzés, vagy még inkább 
érzések, amelyekkel részt veszünk a jeles eseményen. Ahány helyre ellátogatunk ez alkalommal, annyiféle 
hatások érnek, legyenek kellemesek, feszültebbek vagy vegyesek. 

Próbáljuk most egy kicsit más, friss szemmel 
megnézni, hogy mi is történik ilyenkor, mikor a 
szeretet ünnepén összegyűlik a család. Nézzünk mögé 
az ilyenkor keletkező érzéseinknek, és ha sikerül 
tudatosítani őket, nagy eséllyel az idei ünnepek sokkal 
felszabadultabb hangulatban fognak telni. Van, hogy 
már előre tudjuk, hol, kiknél fogjuk jobban és kevésbé 
jól érezni magunkat, mert egy bizonyos forgatókönyv 
szerint évről évre ismétlődnek az események és 
viszonyulások egymáshoz. Miért? Mert ilyenkor 
együtt vagyunk, és a szeretet témakör akkor is felszínre 
kerül, ha ez egyáltalán nem hangzik el. Ez belénk van 
kódolva a tradíció által és az önmagunk, illetve mások 
iránt támasztott elvárások által egyaránt.  Ilyenkor 
azonban felerősödnek a családi minták. Azok a 
minták, amelyeket a hétköznapokban is érzékelhetünk, 
de az ünnepekkor összesűrítve, hatványozottabb 
formában kapunk belőle egy adagot. 

Lehet, hogy apukád olyan elvárásokat támaszt 
feléd, amiknek nehéz megfelelned, vagy te azt hiszed, 
hogy támaszt, mert szeretnéd, ha büszke lenne rád. 
Lehet, hogy anyukád a védelmező, vagy te vagy a 
mókamester, vagy a boxzsák. Esetleg te lehetsz a 
család büszkesége, az ezzel járó hatalmas felelősséggel 
együtt, vagy épp az, aki „sok csalódást okozott”. 
Mindezeket felerősítve érzed ezekben a napokban. A 
családi együttlét közben tapasztalt események, és az 
azok által keltett érzések a viszonyulásaid ezekhez a 
mintákhoz. Idézd fel az elmúlt néhány karácsonyodat, 
és gondolj a fenti szemmel az élményeidre. 
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Ha felfedezel néhány családi mintát, próbáld 
meg beazonosítani, hogy az életedben ez milyen 
formában jelenik meg. Ami kellemesen érint, abból 
tudsz építkezni, becsüld meg. Ami feszültséget okoz, 
azzal merj szembesülni, és döntsd el, mihez akarsz 
kezdeni vele: meggyógyítod, változtatsz rajta, stb. A 
minta felismerése nem azt a célt szolgálja, hogy ujjal 
mutassunk a másikra, hanem hogy felismerjük a 
szerepeinket és ne marionett-bábuként létezzünk, 
hanem tudatosan válasszuk meg a hozzáállásunkat.
A családi mintákat nem csak mi örököltük, hanem 
tovább is adunk belőle a saját gyerekeinknek. Nem 
mindegy, hogy a gyerekeink milyen családi dinamikát 
látnak és éreznek.

Mindenesetre a karácsonyi ünnepekre készülj 
nyitottsággal és szeretettel, ez egy csodás ünnep, ami 
valódi kellemes meglepetésekkel szolgálhat. A 

kellemes részeit élvezd, a feszültségekre pedig próbálj 
most az új szemüveggel, empatikusan nézni. 
Önmagad és mindenki más iránti elfogadással. Ha 
szeretnél többet megtudni a családi mintáidról és azok 
hatásáról az életedre, keress minket bátran!
 

Szeretetteli Ünnepeket
Rita Bakradze és

 Kollár Andrea

www.vegtelenlehetoseg.hu

www.vegtelenlehetoseg.hu
www.facebook.com/VegtelenL

ehetoseg
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Karácsonyra egy valódi városnéző kalandról szóló mesét ajándékozom a kedves 

Olvasóknak, mely kislányom és a Budai Vár ihletéséből született. 

Cirmi Cica és az ajándék

Karácsonyra egy valódi városnéző kalandról szóló 
mesét ajándékozom a kedves Olvasóknak, mely kislányom 
és a Budai Vár ihletéséből született. 

A pesti flaszter cicái körében századok óta él a legenda, 
miszerint túl a Nagy Vizen, amit az emberek Dunának 
neveznek, van egy palota, ahol maga a Macskák Királya 
uralkodik. Cirmi Cica világ életében hitte a történet minden 
szavát. Nagyon vágyott arra, hogy eljusson a palotába és 
találkozzon a Királlyal. Végül egy borús téli délután 
nekivágott az útnak. A Nagy Víz partján megtorpant. Elébe 
toppant két óriás macska.
- Mi őrizzük a Nagy Víz két partját. Kelj csak át itt a hídon, 
vigyázunk, hogy ne essen bajod.
Cirmi megköszönte a segítséget, ám a túlparton ismét 
akadály emelkedett előtte: egy hatalmas hegy. A cica fülét 
sziszegés ütötte meg.
- Nem félssssssz tőlem, ugye? – szólította meg őt a 
hegyről leereszkedő Sikló. – Ha nem csal a sssssssszemem, 
föl sssssszeretnél jutni. Kapasssssszkodj, fölvisssszlek!
Cirmi egészen meglepődött azon, hogy egy kígyó ilyen 
segítőkész lehet. 
- Ez biztosan a karácsony varázsa – gondolta. Közben egy 
pompázatos kapu elé ért. Miközben ámulva gyönyörködött a 
kaput díszítő vonalakat alkotó csigákban, egyszercsak széles 
árnyék vetült rá. Egy nagy sólyomféle madár terjesztette fölé 
szárnyait. Ilyesztően csillant a szeme és már tátotta is éles, 
hegyes csőrét. Nem bántotta Cirmit, csak megkérdezte, mi 
járatban van erre, ahol ilyen hóban-fagyban még a madár se 
jár. Cirmi elmesélte neki az álmát.
- Ha a Királyt keresed, más irányba indulj! Megmutatom, 
merre – felelte neki a madár, s gyengéden csőrébe véve a 
csöpp cicát fölrebbent, és három szárnycsapással egy 
meseszép tornyos épülethez vitte őt.
- Talán ez a királyi kastély? – kérdezte a cica, ám a sólyom 
már vissza is tért kedvenc sziklájára a sikló mellé. 
- Ez nem a kastély, hanem egy templom – hangzott a válasz, 
amit nem más, mint egy pompás paripa adott Cirminek. – 
Bár az, aki a hátamon ül, tényleg király.
Cirmi alaposan szemügyre vette a délceg lovast, akinek csak 
úgy ragyogott a korona a fején.
- Életem-halálom kezedbe ajánlom, felség! – köszönt a cica 
illendően, mély meghajlás kíséretében. – Mondd, hol 
találom a Macskák Királyát, aki a palotában lakik?
A bölcs király szívesen megmutatta jogarával Cirminek az 
utat. A cica látta, hogy az ő apró mancsaival messze van 
innen a palota. Az egyik templomtorony mögül nyárillatot 
érzett. Úgy döntött, ott megpihen és átmelegszik kissé. A 
nyárillatot egy tündér varázsolta oda, napraforgóval a 
kezében, akit szintén kíváncsisága csalt ide: meg akarta 

nézni, milyen a hó. Cirmi kicsit irigykedett, hogy a tündér 
ilyen könnyedén valóra váltotta, amit karácsonyra kívánt 
magának.
- Segítek neked – szólt a tündér, akit megérintett az ünnep 
segítőkész szelleme. Már lendítette is napraforgóját, ami 
hipp-hopp életre keltette a meseszép tornyokon ülő hollókat. 
Azok megragadták a cicát, és elröpítették ahhoz a kapuhoz, 
ahol hollótestvéreik károgtak naphosszat. Cirmi 
rácsodálkozott a hatalmas épületre, aminek a bejáratában 
állt. 
- Ez már tényleg csak a palota lehet! De vajon hol találom 
Őfelségét?
Bátran belépett, hiszen érezte, már nem lehet messze. Az 
udvaron, ahova ért, nagy volt a sürgés-forgás. Középen egy 
ló és egy csikós edzette izmait. A cica biztos volt benne, 
hogy ők a Király udvartartásához tartoznak. Odébb Őfelsége 
vadjait terelgették a kopók és vizslák. Itt nem időzött sokat 
Cirmi, a kutyákkal nem volt jóban. Néhány lépésnyire innen 
két méltóságteljes kapuőr szólította meg. Mikor elmondta 
nekik, miért jött, bebocsátást engedtek neki a legbelső 
udvarba.
Elérkezett a várva-várt pillanat! Nagyot dobbant a kicsi cica 
szíve. Ám annál nagyobb volt döbbenete, mikor a palota 
udvarán két oroszlánt látott bőgve veszekedni egymással. A 
két oktondi ugyanis nem tudta eldönteni, melyikük az 
állatok királya, és kit illet a trón. Cirmi félve lapult, attól 
tartott, talán dühükben felfalják őt. Közben egyre jobban 
fázott a jeges hóban.
- Nézd, mami! Egy cica! Pont olyan, amilyenre vágytam! – 
kiáltott fel elragadtatva egy kislány, aki épp arra sétált az 
anyukájával. Gyengéden fölvette a reszkető Cirmit, és puha 
sáljába göngyölve melengedte. Anyukája tudta, hogy a 
kislány régóta szeretne állatot tartani. Szívből hálát adott a 
csodáért, ami épp karácsony idején ajándékozta meg őt 
álmának valóra válásával.
- Mégis lakik nemes a palotában – gondolta Cirmi. – Csak 
nem király, hanem Királynő!
Így Cirmi Cicának két vágya is teljesült. Az egyik az volt, 
hogy eljusson a palotába. A másik pedig, amit még 
kimondani sem mert, egy jószínű gazdi, aki törődik vele. 
Így idén karácsonykor két rendkívüli ajándékot is kapott - 
nem beszélve azokról az új barátokról, akikkel útközben 
találkozott.

Kranz Niki
www.yourguide.hu

https://www.facebook.com/You
rGuideKft
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Milyen hosszú a bakancslistád?Milyen hosszú a bakancslistád?

Itt toporgok az örökké szépek ünnepe után, 
Karácsonynak küszöbén, a 2014. esztendő 
előszobájában és azon tipródok, szabad-e ilyen 
fennkölt és ünnepi hangulatban komoly dolgokról 
beszélni. Aztán eszembe jut 2005. november 10. 
Átlagos csütörtöki napnak indult, de sorsfordító 
dátummá lett. Megtudtam, agydaganatom van, operálni 
kell. „Jutott eszembe számtalan” nem szép gondolat .
Ez hogy történhetett? Miért pont én? Mi lesz most? Túl 
fogom élni? Mennyi időm van még hátra?
Voltam én már máskor is beteg, voltak komolynak 
mondott problémáim. A legcifrább talán az volt, 
amikor 21 éves koromban, „tévedésből”, kivették az 
epémet. Ne örülj, mert a pöttyös májam ma is megvan . 
Érdekelnek a részletek? Keresd a honlapomon!
A lényeg, ez a műtét is sikerült, itt vagyok és egy új 
világot építek.  A hogyanok és a miértek azonban nem 
hagytak nyugodni. Beleástam magamat – jó mélyen - a 
témába.  
Úgy gondolom, Neked is jogod van az egészséges, 
boldog és gazdag élethez. 

Mit tehetek érted? 
 weboldalon ezért hintem az igét és 

működtetem a webáruházat. Én okultam a saját 
káromból. Legyél sokkal bölcsebb nálam, tanulj az 
enyémből!

Miben tudok segíteni Neked? 
Kezdjük az elején!  Tudod mi a GKÉ? Fogadjunk, 
hogy nem, hiszen ezt a rövidítést én alkottam. Azon 
kockázati tényezők, idegen szóval rizikófaktorok 
nevének a kezdőbetűiből, amelyek - akár tudsz róluk, 
akár nem – veled élnek. Sőt, benned élnek és 
alattomosan támadnak.
Hát, nem a „Géza kék az ég” rövidítése, de segít 
megjegyezni, hogy:

  - Genetika
  - Környezeti ártalmak
  - Életmód

A genetika - belénk lett kódolva. Úgy tartják, hét 
generációra visszamenőleg, hordozzuk ezeket a 
hajlamainkat magunkban és tovább adjuk 
gyermekeinknek. Nálam: apám-anyám epés volt, apai 

www.bionline.hu

nagyanyám alul működő pajzsmiriggyel küzdött. 
Visszautasíthatatlan? Igen.

A környezetünk - az elmúlt 10 évben kicserélődött. A 
civilizáció előnyei folyamatosan új problémát hoznak 
az életünkbe. Az elektromos berendezések- és 
eszközök, a mobiltelefon, a benzingőz, a szennyezett 
vízkészlet, a tarlóra vágott erdők, a kemikáliák. Nálam: 
agydaganat. Számtalan ilyen technikai kütyü vesz 
körül, hatótávolságukon belül. Nagyvárosban élek. 
Nagyfeszültségű tömegközlekedési eszközökkel 
utazom. Kivédhető? Igen, nálam működik.

 Mády Éva
a kórmentesítő      

 www.bionline.hu
www.facebook.com/bionline.hu

Az életmódunk – a családi kötelezettségeink, a 
főnökünk-, az ügyfelek- és a saját igényeink kielégítése 
fontosak. Most. A rohanásban észre sem vesszük a 
túlhajszoltságot, a rossz táplálkozási szokásokat, a 
rendszeres testmozgás hiányát. Nálam: agydaganat-
munkahelyi stressz; porckorongsérv-fizikai- és lelki 
túlhajszoltság, kimerültség. Megelőzhető? Igen, 
megoldottam.
Külön-külön és egymással karöltve is kifejthetik és ki 
is fejtik – nem éppen áldásos - hatásaikat. 

Van veszteni valód? Szeretnéd megnyerni ezt a 
meccset? Segítek Neked. Számíthatsz rám! 
Nekem már van test-őröm. A természet teljes erejével 
vigyáz Rám, mert még hosszú a bakancslistám. 
Gyere és tarts velem az egészség természetes útján! 
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Mit szólnál hozzá, ha az idei évben a hagyományos ételek mellett valami különleges 

is kerülne az ünnepi asztalra? Szeretnéd, de nincs ötleted? Akkor jól figyelj!

Különleges ízek a különleges 
alkalomhoz

Te is sokszor vagy úgy, hogy nagyon vágysz egy 
kis különlegességre, egy új ízre, ami nem olyan, mint a 
megszokott? Én is így voltam. Tavaly karácsonykor 
nem sikerült megtalálnom, ezért elhatároztam, hogy az 
idén időben nekilátok és mindenképpen felkutatok 
néhány ötletet, néhány szuper különleges kis receptet, 
mellyel meglephetem a családomat. 

Sikerült és most megosztom Veled is, hogy még időben 
felkészülhess az ünnepekre!

Mit szólnál a karácsonyi vacsoránál egy finom 
grillezett csirkéhez, dióolajos barackos öntettel? 
Ugye jól hangzik! Amire szükséged lesz: 

· 2 evőkanál 
· 1 evőkanál őszibarack lekvár 
· ¼ teáskanál cayenne-i bors 
· 2 evőkanál sherry ecet 
· ½ teáskanál só 
· 3 hámozott, szeletelt sárgabarack

(konzerv is lehet) 
· 1 csirke (grillezett, 4 részre vágva) 
· ½ csésze bazsalikom 
· ½ csésze morzsolt fetasajt 
· ¼ csésze apróra vágott dió 

dióolaj

Egy közepes tálba keverd össze az olajat, a lekvárt, a 
cayenne-i borsot, az ecetet és a sót. Ezután óvatosan 
keverd hozzá az őszibarack szeleteket. Az előre grillen 
megsütött csirkét helyezd egy nagyobb tálba, majd 
egyenletesen oszlasd el rajta az öntetet és a 
barackszeleteket. Hintsd meg bazsalikommal, 
fetasajttal és dióval.

A másik recept, amit hoztam Neked egy 
különleges finomság, mely a gyerekek nagy kedvence 
lehet. Amikor az én kislányaim itthon vannak az óvodai 
szünetben, akkor mindig szívesen nassolnak valami 
finomságot. Nincs ez másként a karácsonyi időszakban 
sem. Idén egy nagyon finom desszert fogja várni őket a 
karácsonyi sütis dobozban. Ez pedig egy mandulás 
keksz lesz, hidegen sajtolt barackmagolajjal. Így 
készíts el:

· 300 g liszt
· 150 g cukor
· 3 tojás
· 1 kk (fél tasak) sütőpor
· 1 marék hámozott mandula
· 10 csepp barackmagolaj

Kép forrása: nosalty.hu
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Gyúrd a hozzávalókat feszes, de nem túl kemény tésztává, majd vágd ketté és mindkét részéből formázz hurkát, 
amit kissé lelapítasz. Süsd 180 fokon 15-20 percig, majd a sütőből kivéve pihentesd. Ha kicsit kihűlt szeleteld fel, 
majd az így kapott szeletek mindkét oldalát további 10-10 percig süsd, míg aranybarna nem lesz. Zárt dobozban 
hetekig eláll, bár nem hiszem, hogy kisgyerekek mellett ennek lehetősége fennáll. 

Biztosan észrevetted, hogy a recepteknél hidegen sajtolt növényi olajat használtam. Nem véletlenül, hiszen 
ezek az olajok nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Nagyon gazdagok vitaminokban és ásványi 
anyagokban, melyek létfontosságúak egészségünk megőrzése érdekében. 

Ez a két recept csak egy kis ízelítő, egy kis ötletadó. Sok-sok recept és hasznos jó tanács vár Rád a 
honlapján, ahol megtalálhatod a  is, mely 4 féle hidegen sajtolt olajat tartalmaz fél 
deciliteres kiszerelésben, hogy ha bizonytalan vagy és még nem ismered ezeket az olajakat, akkor lehetőséged 
legyen először megkóstolni, kipróbálni és eldönteni, hogy melyik az, amelyik igazán ízlik Neked! 

GastrOlaj 
GastrOlaj kóstoló csomagot

Kívánom, hogy egészségben, békében 
és boldogságban teljenek az ünnepek!

Martincsevicsné Jenei Gizella
GastrOlaj, az egészségőr

www.gastrolaj.hu
www.facebook.com/Gastrolaj
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Hogyan használhatjuk az illóolajokat otthon? Avagy egészségmegőrzés az egész 

családnak- természetes módszerrel

Aromaterápia gyermekeknek is

Biztos vagyok benne, hogy a többségünk minden 
évben elhatározza, hogy legközelebb előbb kezd el 
készülni az ünnepekre: a lakás dekorálásával, az 
ajándékok elkészítésével és beszerzésével, az ünnepi 
menüsor megalkotásával. És mindezt persze úgy hogy, 
egy részét a gyermek előtt teljes titokban kell, a másik 
részébe pedig minél jobban szeretnénk bevonni őt is. 
Természetesen az egészet ünnepi hangulattal 
körbeölelve, a lehető legnagyobb nyugalomban. Ami 
ehhez nálam megadja az alapot, az a karácsonyi illóolaj 
keverékek párologtatása. 

Az év végi hajtásban a harmóniát, teljesen stressz 
nélkül nehéz megvalósítani egy ilyen időszakban, 
hiába ez lenne a cél, a vége legtöbbször feszültség és 
rohanás és a „még nincs is Karácsony, de elegem van 
belőle” érzés. A gyerkőc már novembertől készülődik 
az oviban, iskolában a karácsonyi előadásra, vásárra, 
dekorációkat, ajándékokat készítenek, s egyre 
izgatottabban várja a Mikulást, a Karácsonyt és 
folyamatosan kérdez.     A nagy izgalom és boldogság 
közepette pedig nem könnyű őt esténként 
lecsendesíteni és ágyba terelgetni. Ha pedig még egy 
kis megfázást is elkapunk, akkor borul a terv és még 
nehezebb megteremteni a meghitt időszakot. 

Szerencsére az aromaterápia segítségünkre lehet 
a karácsonyi illatok megteremtésén kívül is, mivel 
bizonyos illóolajoknak a bennük lévő biokémiai 
molekuláknak köszönhetően kiváló immunerősítő és 
vírusölő hatása van, mások pedig harmonizáló, 
nyugtató hatással bírnak és még sorolhatnám a 
hatásokat sokáig. Így tehát egy-egy megfelelő üvegcse 
birtokában alvásra ideális hangulatot teremthetünk a 
gyerekszobában lefekvés előtt, melytől a gyermek (és 
mi is!) nyugodtabbá válunk. 

Az alábbi egyszerű recepttel szeretnék 
hozzájárulni, hogy az idei Karácsony egészségesen és 
nyugalomban teljen a családodban. Egy 10ml-s 
üvegben készítsd el az alábbi keveréket- mely az 
ünnepek végéig elegendő lesz- és a szoba nagyságától 
függően minden este 3-5 cseppet párologtass belőle 
lefekvés előtt 20-30 perccel.

ź  70 csepp mandarin illóolaj (Citrus reticulata)
ź  70 csepp orvosi levendula illóolaj (Lavandula 

angustifolia)
ź  40 csepp ho fa illóolaj (Cinnamomum 

camphora ct linalol)

Kép forrása: http://www.pecsma.hu/Kép forrása: http://www.pecsma.hu/

Kép forrása: http://aromillo.blogspot.huKép forrása: http://aromillo.blogspot.hu
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Lefekvés előtt masszírozd meg a gyermek 
mellkasát és hátát úgy, hogy a fenti keverékből  minden 
alkalommal 1 teáskanálnyi hidegen sajtolt (!) növényi 
olajba (pl. sárgabarack vagy makadámdió olaj) tegyél 

-  2-6 év közti gyermekeknél 3 cseppet,
-  6 év feletti gyermekeknél 4-5 cseppet.   

           (Felnőtteknél 7-10 cseppet.)

Masszírozás közben mesélhetsz neki, és fontos, 
hogy csak rá figyelj közben. Rendszeres használata 
kiválóan erősíti az immunrendszert, ezáltal segítheted, 
hogy természetes módszerrel erősödjön a szervezete és 
elkerülje a betegségeket. 

Kép forrása: http://muglaprivatemassage.com/

Kép forrása: http://www.alexanderchiro.com/Kép forrása: http://www.alexanderchiro.com/

FIGYELEM! Minden esetben nagyon fontos, hogy kizárólag ellenőrzött minőségű illóolajat használjunk, mivel 
egyrészt a párologtatással és a masszírozással is bejut az illóolaj a bőrünkbe, véráramba, tüdőbe, agyba, sejtekbe, 
másrészt csak a terápiás minőségű illóolaj képes a szervezetben megfelelő hatást kifejteni. Arról pedig ne is 
beszéljünk, hogy a rossz minőségű illóolaj allergiát, rosszabb esetben mérgezést is okozhat a szintetikus 
összetevői miatt.

Ha szeretnél többet megtudni az aromaterápiáról, az illóolajok használatáról, a receptekhez szükséges 
alapanyagok beszerzéséről, egyedi kezelésekről, keverékekről, akkor várlak szeretettel az  vagy 
az aromillo  ahol várom a kérdéseidet is a témával kapcsolatban. 

Illatos és meghitt ünnepeket kívánok! 
Máthé Fanni

Okleveles aromaterapeuta, gyógymasszőr
Az aromillo szakértője és házigazdája

aromillo blogon
Facebook oldalán,

info@aromillo.hu

31

http://www.aromillo.blogspot.com
http://www.facebook.com/aromillo
http://katiotletek.hu/kapcsolat-2/arajanlatkeres




6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
12
19
27

7
14
21
28

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22

2
9

16
23

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

2

16
23
30

9
3

10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16

30
23

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

22
29

15

2
9

16
23
30

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
12
19
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

7
14

28
21

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13

27
20

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

20142014



Karácsonyi dekoráció a 
nagyvilágban

Karácsonykor együtt ünnepel a család. Ez a 
legmeghittebb ünnep a legtöbb országban. Karácsonyi 
dekoráció a világon mindenhol létezik, ezek a 
dekorációk és a szokások az egyes országokban 
azonban nagyon különböznek. Nézzük, hogy alakultak 
a karácsonyi dekorációk a különböző országokban a 
teljesség igénye nélkül. 

Oroszországban Nagy Péter vezette be a fák díszítését 
az 1700-as években egy európai körútja után. Vidéken 
általában egyszerűbben öltöztették fel a fákat: 
gyümölccsel és házi díszekkel, míg a városokban 
káprázatos díszekkel és szalagokkal látták el. 

A hagyományos karácsonyfa Szlovákiában általában 
gyertyával, dióval, almával, mézeskaláccsal díszítettek. 
A modernebb fákon már megtalálhatók az üvegdíszek.

Szlovéniában, a múltban még általában a szarufákról 
lógtak dióval, gyümölccsel díszített faágak, kisebb fák. 
Az I. világháború után kezdtek megjelenni a  mai 
díszített fák, ekkor kezdték jobban a lakást is ünnepi 
dekorációval ellátni: girlandok, koszorúk, tálakban 
alma, dió, mogyoró. 

Ukrajnában a hagyományos karácsonyfadíszek a 
műpók és műpókháló, csillagok. Mivel nagyon 
szegények voltak, nem tudtak mással díszíteni, úgy 
tartották, hogy reggel pókot találni a fán szerencsét 
hoz.
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Hagyományos lengyel szokás szerint a régi lengyelek 
az erdőből kivágott fácskát, ágat fejjel lefelé lógatva 
akasztották a gerendára. A gyerekek és nők almával, 
dióval és papírral díszítették az ágakat. A városiak 
kristály és üveg díszeket is felhasználtak. Krakkóban 
miniatűr fa bábszínházakat használtak díszítésre 
(szopki).  

A litvánok esküvők és egyéb ünnepek alkalmával is 
szalmával díszítették helyiségeiket. A 60-as években 
terjedt el a karácsonyfák szalmadíszekkel való 
dekorálása. Sokszor a törékeny szalmákat fehérítették 
is. Ma már a szalmadíszeket felváltották a jellemzően 
fehér szívószál díszek, kitartanak több évig is. 

Csehországban viszonylag újkeletű a karácsonyfák 
felöltöztetése. Az 1800-as években édességekkel, 
gyümölcsökkel, fa díszekkel, mézeskaláccsal 
dekoráltak. 

Az öntudatos és büszke amerikai vidékiek legtöbbje 
ma is kék-fehér-pirosba öltözteti fáját. Persze ők 
nemcsak karácsonykor büszkék hovatartozásukra, a 
szürke mindennapokban is: a vidéki otthonok is ilyen 
színben pompáznak leginkább. 

Olaszországban már december 8-án felállítják a 
karácsonyfát ott, ahol ez szokás. Viszont minden 
otthonban állítanak fel betlehemi jászlat. Ahol állítanak 
fát, ott minden nap felakasztanak rá egy díszt.

Franciaországban is eleinte a fenyőfát vagy ágat 
a mennyezetre akasztották, és almával, dióval 
díszítették. Később a 19. század végén jelentek meg a 
viaszfigurák, girlandok, csillagok, üvegdíszek.  

Angliában a karácsonyfa állítása a 19. században 
terjedt el. Viktória királyné és Albert herceg honosította 
meg Angliában ezt a német hagyományt, de már a 

Képek: http://easteuropeanfood.about.com/od/christmaseve/ig/Christmas-Trees/
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középkorban használták a repkényt és fagyöngyöt, 
mint díszítőelemet.  1843-ban Charles Dickens 
Karácsonyi ének c. regénye hatására terjedt el az 
ajándékozás: a tehetősebbek ajándékozták a 
szegényebbeket. 

"Meg fogom ünnepelni a karácsonyt 
szívemben, és iparkodom egész esztendőben 

ünnepelni." 
 Charles Dickens

A  Viktória és Albert herceg látható gyermekeik 
társaságában 1848-49-ben. Háttérben a német 
üveggömbökkel, játékokkal ékesített karácsonyfával.

képen

Karácsonyi szokásaink legtöbbje német eredetű. A 16. 
században már volt díszített karácsonyfa 
Németországban. A díszek gyümölcsök, papír virágok, 
mézeskalács, viasztárgyak voltak. Egy német kis falu - 
Lauscha tekinthető az első kézzel készített 
üveggömbök hazájának. Már a 19. század elején 
elkezdték itt családi vállalkozásban készíteni ezeket a 
csecsebecséket.

  a 19. század közepén 
Lauscha-ban.
Családi üvegfújó nappali kép

Oláh Bernadett
lakberendező, feng shui tanácsadó

Honlap: 
                                                    

Facebook oldal: 

A teljes cikk olvasható.

DettyDesign 
Lakberendezés

DettyDesign 
Lakberendezés

itt 

Kép: http://www.bubblews.com Kép: http://www.villagelife.comKép: http://www.villagelife.com
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Már unod a csomagolópapíros, ajándéktasakos csomagolást?!  Mutatok neked egy egyszerű, ám 

mégis nagyszerű dobozka elkészítést.

Bőrdobozka készítés – apró-cseprő 
tárgyaknak, ékszereknek

A hozzávalókat tetszés szerint átalakíthatod a saját 
ízlésednek megfelelően.

Amire szükséged lesz: 

- wc-papír guriga (karton lap)
- olló
- cellux
- mérőszalag
- ragasztó
- vatelin 
- bélés anyag
- bőr

A képek szerint elkészíted a karton lapból, 
esetemben wc-papír gurigából a dobozkát, majd 
bevonod a vatelinnel

majd a belsejét „kibéleled” a bélés anyaggal. Nem egy 
egyszerű mutatvány, de ha ezzel végzel, hidd el, alig 
várod majd a csodás végeredményt!

A vatelint én azért vontam be a történetbe, mert nem 
akartam sablonos dobozt csinálni, inkább egy „pufi” 
változatot álmodtam meg a kompozícióhoz. Nos! Az 
utolsó lépéshez a bőrt kell ráragasztani a „pufi” 
dobozkára, amihez textil ragasztót ajánlok. 

A kész remekművet pedig ajándékkal töltve, 
masnival átkötve nyugtázhatod. 

Ha már a dobozkád kész, de méltó ajándékot is szeretnél 
bele, akkor gyere el a  oldalra.
Mosolygós, családi hangulatú karácsonyt kívánok!

Moldvánné Kovács Réka
REKA Style ékszer készítő

REKA Style

https://www.facebook.com/Re
StyleReka
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Vidám játékötletek szilveszteri bulihoz gyerekekkel, gyerekeknek.

Szilveszter gyerekekkel

Szilveszter éjszakát a gyerekek is nagy 
izgalommal várják, nemcsak a felnőttek. Akár több 
baráti család jön össze sok gyerekkel, akár a 
gyermekünk hív át néhány barátot, nem árt, ha van 
egy-két játékötlet a tarsolyunkban. Ehhez szeretnék 
segítséget nyújtani. Olyan játékokat mutatok be, 
melyeket a gyerekek önállóan játszhatnak, de akár mi 
is bekapcsolódhatunk a közös játékba. 

A szilveszteri bulik elengedhetetlen kelléke a zene, 
a tánc. A bulihoz szerezzünk be lufikat, melyeket a 
dekoráción kívül az alábbi játékokban is 
felhasználhatunk. 

Nagyon népszerű a gyerekek körében a lufi tánc. 
Ehhez a játékhoz felfújunk annyi léggömböt, ahányan 
játszanak, majd azt egy madzag segítségével a 
játékosok bokájához rögzítjük. Mikor elindul a zene, 
meg kell próbálnunk kidurrantani a többiek lufiját, 
ehhez azonban csak a lábunkat használhatjuk. 
Miközben a többiek lufijának a kidurrantásán 
ügyködünk, ne feledkezzünk meg a saját lufinkról sem, 
próbáljuk minél tovább megvédeni. A játékot az nyeri 
meg, aki a legtovább meg tudja őrizni a léggömbjét. 

Táncolhatunk úgyis a lufikkal, hogy párosával, 
egymással szemben állunk és a léggömböt a 
mellkasunk közé szorítjuk. Ha elindul a zene, akkor 
táncolni kell, ha leáll, akkor nekünk is meg kell 
állnunk. Kiesnek azok a párok, akiknek leesik, vagy 
kidurran a léggömbje. 

A mindenki által ismert székfoglaló játékot is 
játszhatjuk léggömbbel. Ennél a verziónál eggyel 
kevesebb lufira lesz szükségünk, mint ahányan 
játszanak. Amikor elindul a zene a játékosoknak fel 
kell dobni a léggömböket és fent is kell tartani, amikor 
azonban leáll a zene, mindenkinek gyorsan meg kell 
fognia egy lufit. Az a játékos, akinek nem jut, az 
kiesik. 

     Igen népszerű játék a tizenévesek körében a  
       Felelsz, vagy mersz játék. Ehhez a játékhoz üljünk   
       le körbe és pörgessünk meg egy üveget, aki felé a 

kupak néz, az kérdez, aki felé pedig az üveg alja, attól 
kérdeznek.  A kérdező felteszi a kérdést: „Felelsz, 
vagy mersz?”, a kérdezett pedig eldöntheti, hogy felel 
egy kérdésre, vagy végrehajtja a kérdező által 
megszabott feladatot. Kisebb gyerekeknél készüljünk 
kérdésekkel és feladatokkal, melyeket tegyünk 
vödrökbe, vagy kalapokba. Minden gyerek húzzon 
előbb egy kérdést, ha nem tud rá válaszolni, akkor 
húzzon egy feladatot is.

Rendezhetünk csoki evő versenyt is, melyet 
izgalmasabbá tehetünk, ha a csokit késsel-villával kell 
kicsomagolni és megenni. A játék menete: mindenki 
sorban dob egy dobókockával, aki hatost dob, az 
megfogja a kést és a villát és elkezdi kibontani és enni 
a csokit, miközben a többiek folyamatosan dobnak a 
dobókockával. Amint valaki hatost dob, megkapja az 
evőeszközöket és ő folytathatja a csoki evést. Ezt a 
játékot játszhatjuk csapatokban is, az a csapat nyer, aki 
hamarabb megeszi a csokoládét. Tipp: készüljünk 
annyi villával, ahányan játszanak, késből elég egy is. 
A gyerekek nagyon szeretik a BINGO játékot is. 

tudunk szerkeszteni és 
nyomtatni kártyákat. Kiválaszthatjuk, hogy hány 
négyzetből álljon egy BINGO kártya, választhatunk 
aszerint, hogy képek, vagy számok legyenek rajta, 
különböző témákból szemezgethetünk, illetve azt is 
eldönthetjük, hogy színesben, vagy fekete-fehérben 
szeretnénk a kész lapokat kinyomtatni.  A szabály 
nagyon egyszerű, sorban húzzuk ki a képeket, akinél 
szerepel az adott kép, azt áthúzza, vagy bekarikázza. A 
Free feliratot akkor húzhatják át a gyerekek, ha olyan 
képet húztunk, amely nem szerepel a lapjukon.  Az 
nyer, akinek először telik be a lapja. Játszhatjuk úgy 
is, hogy az első sorért is (vízszintesen, függőlegesen, 
vagy átlósan) adunk apró nyereményt. 
További játékötletért és az ingyenesen letölthető 
Zsúrszervező kisokosért látogass el a 

és a honlapra.

Boldog új évet kívánok!

Ormai Katinka

Ehhez ezen az oldalon 

Gyerekbuli 
Facebook oldalára  gyerekbuli.hu 

Keret: http://gallery.yopriceville.com

38

http://www.dltk-cards.com/bingo/bingo1.asp
https://www.facebook.com/gyerekbuli
http://www.gyerekbuli.hu/ 
http://www.gyerekbuli.hu/


Inspirációk a közös játékhoz 2., 
avagy a folytatás

Az előző cikkemben már ajánlottam pár olyan játékot, ami nagyon jó hatással van a gyermeked fejlődésére, 
mind szellemileg, mind lelkileg, és még testileg is.

Folytatom a sort további játékötletekkel, amiket egyszerűen meg tudtok valósítani, nem kell hosszasan 
előkészülni, és kéznél vannak a játékszernek szánt holmik .

1. Építsetek akadálypályát!
Ez azért is nagyon jó, mert ha kint rossz idő van, és 
gyermekeid tele vannak energiával, így biztosan le 
tudják vezetni. A másik, nagyon sokrétű, nagyon sok 
terület fejlődését tudod támogatni úgy, hogy 
nagyokat nevettek, és közben az ellenálló 
képességük is nő.
Csináljatok egy olyan pályát: mászni kell valami 
alatt (székeket összetolni, asztal alatt, takaró 
alatt…mindegy, a lényeg, hogy azért 2m-t 
másszanak), utána lépésnyi távolságra tegyetek le 5-
6 plüss állatot, majd csináljatok egy kúszópályát is, 
ezután fújjátok fel össze úszógumit, hogy legyen hol 
ugrani.
Ez mind-mind olyan fejlesztő játék, amiket külön-
külön is játszhattok. Segítik az egyensúly, a mozgás 
koordináció, a testséma, az ügyesség, a szem-láb 
koordináció… fejlődését.
Nagyobbaknak is nagyon móka, és még 6 évesen is 
jó, ha másznak a gyerekek, ugyanis még ekkor is jó 
hatással van az agy fejlődésére, higgyétek el.

2. Ropi mikádó
Szeretitek a mikádó játékot? Emlékeztek 
gyerekkorotokból rá?
Vegyetek egy nagy adag ropit, üljetek a konyhába. A 
legfiatalabb gyerkőc vegyen egy marékkal a ropiból, 
és engedje el az asztal fölött. Ahogy leesnek, úgy kell 
egymás után levenni a kupac tetejéről egyenként a 
ropikat. Kezdhet a legfiatalabb, aki addig 
próbálkozhat, míg meg nem moccan az egyik ropi 
véletlen. Ha miközben megmozdult egy másik, és 
nem az, amit le akart venni, akkor folytatja a 
következő játékos. Az nyer, aki legtöbb ropit 
begyűjtötte. Utána pedig jöhet a ropi uzsonna! 
Bármit is játszotok együtt, a lényeg, hogy az együtt 
legyen.
         Ha nincs sok energiátok, akkor üljetek le csak 
              színezni, vagy dominózzatok, vagy  
               sétáljatok egy nagyot.

                  Sétálás közben számoljátok meg, hány 
                        macskát láttok, vagy hány buszt?! 

Keret: http://10hdwallpapers.com/

Lehet ez, a séta neve is. Együttvagytok, mégsem kell 
rengeteg energiát ráfordítanotok, és közben erősödik a 
kapocs köztetek.

Közeledik a Karácsony, ezért ilyenkor csináljatok 
karácsonyi díszeket, készítsetek próba 
mézeskalácsokat. Mind-mind nagyon jó móka, és 
mézeskalács sütés közben is fejlődik a finom-motorikus 
készség, a figyelem, az kézügyesség, a matematikai 
előkészítéshez is nagyon jó. Mindig mondjuk a 
hozzávalókat, és hogy mennyi kell belőle, így a 
memóriája is fejlődik, és bizony a mértékegységek sem 
lesznek idegenek számára. 

Nagyon jó közös mókázást kívánok!

Püspökiné Petrus Márta
www.aprokatanoda.hu
www.aprokamoka.hu
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Éljük az életünket, rohan velünk az idő, napok, hónapok reppennek el szinte észrevétlen, de 
vannak időszakok, amikor meg kell állnunk, körülnéznünk hol vagyunk, merre tartunk és néha 

muszáj újraterveznünk.

Újratervezés

Te is úgy érzed, nagyon hamar eltelt ez az év? 
Milyen éved volt?

Minden terved megvalósult, amit 2013-ra terveztél?
Pénzügyi helyzeted, hogy alakult?

Vagy az idővel együtt a pénzügyi céljaid is elrepültek?
Nem Te irányítod az életed?

Itt, az év végén helye van a kontrollnak, a számadásnak 
és újratervezésnek.

6 pont, amely segít az évvégi pénzügyi kontrollban.

1. Vizsgáld felül befektetési döntéseidet

Győződj meg róla, hogy az összes befektetésed a 
kockázatvállalási hajlandóságodnak megfelelő. 
Előfordul, hogy túl lelkes az ember egy-egy befektetési 
típussal kapcsolatban. Könnyen lehet, hogy az 
érzelmeid irányítják a döntésedet.  Hozz létre egy 
diverzifikált portfóliót. A különböző befektetési, 
pénzügyi eszközöket a kockázattűrő képességed és 
pénzügyi céljaid alapján válogasd össze.

2. Hozd egyensúlyba a portfóliódat

Ha egy jól megtervezett, összeállított portfólióval 
rendelkezel, akkor is az év vége jó alkalom arra, hogy 
összevesd az eredeti hozamtervet a tényekkel.  A 
befektetési eszközök, alapok teljesítménye időről időre 
változik. Hol jól teljesítenek, hol gyengébben. Az 
alapok közötti váltás, a portfólió átrendezése segít 
kiegyensúlyozni, megőrizni a megfelelő kockázati 
szintet.

3. Folyamatosan növeld megtakarításodat  

Folyamatosan növekvő megtakarítás esetén, főleg ha a 
hosszútávú terveidhez befektetési alapokban van a 
pénzed, kihasználhatod a cost average (átlagár) hatást.
A részvény alapú befektetéseknek kiemelkedő a 
hozamtermelő képessége, viszont a futamidő alatt nagy 
veszteségeket is produkálhatnak.
Ha évente többször veszel és eladsz, az esetleges 
tőzsdepiaci esésekből is hasznot húzhatsz. Nem 
mindegy, hogy egy adott összegű pénzből egyszerre 
veszel befektetési egységeket egy adott árfolyamon 

vagy pedig többször változó áron
adod-veszed őket, ilyenkor ugyanis
összességében több befektetési
egységed lesz ezáltal hozamod
keletkezik, mint egyszeri vásárláskor.

4. Figyelj az adókra

Manapság rohamosan változnak az adózással 
kapcsolatos jogszabályok. Tudod, hogy 2013. 
augusztus elseje óta a megtakarításokat érintő újabb 
adótétel került bevezetésre. 
Adózás szempontjából fontos, hogy átnézd azokat a 
pénzügyi szerződéseidet, amelyek SZJA 
kedvezményre adnak lehetőséget (pl.: egészségpénztár, 
önkéntes nyugdíjpénztár). Amennyiben lehetőséged 
van rá, úgy alakítsd megtakarításaid növelését, hogy 
ne hagyd bent "állam bácsinál" a kedvezményt. Az 
évvége erre tökéletes alkalom.

5. Kezdj el gyűjteni a jövő évi nyaralásra

Igen, már most! Ha időben elkezdesz a jövő évi 
vakációra pénzt félre tenni, nem kell nyárelején 
kapkodnod, s akár a hosszabb távú megtakarításokhoz 
hozzányúlnod, nem keletkezik majd kráter a 
költségvetéseden.

Apropó...költségvetés
Mindig tudd, honnan jön és hova megy a pénzed! 
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6. Tervezd meg a jövő évi költségvetésed

Az évvége, éveleje jó alkalom arra, hogy a tervezett 
kiadásokat, bevételeket összevesd, összehasonlítsd a 
tény adatokkal.Ellenőrizd a kiadásaidat.
Fontos tudnod, mik a nagyobb, előre tervezhető 
kiadásaid. Azonban elsősorban nem ezeken múlnak a 
megtakarításaid. A mindennapi, kis tételeken lehet 
nagyon elcsúszni. Ha a tervezett bevételi és kiadási 
főösszegekben eltérést tapasztalsz, változtatnod kell. 
Vagy a költekezési szokásaidon, vagy a bevételi 
forrásaidon.

Ne feledd, senki nem felel a Te pénzedért, a Te 
életedért, csak Te magad. A saját igényeidet, 
kockázatvállalásodat, érdekeidet csak Te tudod!

Költs okosan, takaríts meg többet, élj jobban!

Papszt Kriszta 
http://papsztkriszta.com

https://www.facebook.com/Pa
pszt.Kriszta
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Ez az egyik legszebb „hivatás” egy nő életében, s 
mégis emiatt van sok esetben annyi félelem, és vita a 
munkahelyen… Felmondhatnak nekem, ha babát 
várok? Mikor kell bejelentenem? Köteles vagyok 
aláírni a közöst? Mi lesz a határozott idejű 
szerződésemmel? Az elmúlt évek törvényi változásai 
sajnos nem kedveznek az édesanyáknak, de időben 
történő tájékozódással, alapos mérlegeléssel sok 
csalódástól és visszaéléstől kímélheti meg magát egy 
anyuka. Az alábbiakban a várandósság, az otthonlét és 
a munkába visszatérés idején mutatom be az anyukákat 
megillető jogi védelmet

Továbbra is megilleti a kismamákat a várandósság 
alatt a védelem, de csak abban az esetben, ha erről 
munkáltatójukat még a felmondás közlése előtt 
tájékoztatták. Tehát azt a régen megszokott szabályt, 
hogy a harmadik hónapig várni kell, tessék azonnal 
elfelejteni, amennyiben leépítések fenyegetnek, vagy 
köztudottan nem bababarát a munkáltató, a főnök, akár 
ennél sokkal hamarabb is el lehet és el kell mondani a 
babavárás tényét. Nem írja elő a törvény, hogy írásban, 
vagy szóban kell-e ezt közölni, de a későbbi 
bizonyíthatóság kedvéért én minden anyukának az 
írásos közlést szoktam tanácsolni (esetleg egy szóbeli 
beszélgetés után még aznap egy mailben megerősíteni 
a hírt). Ha ennek ellenére a munkáltató felmondással 
próbálkozna, az egyértelműen jogellenes, s egy ilyen 
esetben a kismamának nincs mitől félnie, ezt a 
munkaügyi pert meg fogja nyerni!

Ez a várandósság miatti védelem értelemszerűen    
         csak a határozatlan idejű jogviszony keretében 
            foglalkoztatott anyukákra igaz, akinek 
            határozott idejű szerződése van, azt nem 
            „menti” meg a határozott idő lejárta után a 
            jogviszony megszűnésétől a várandósság sem. 
           Ugyanígy nem lehet sajnos ezt az ütőkártyát 
          kijátszani, ha próbaidő alatti felmondásról van 
         szó, hiszen ekkor az indoklás a törvény szerint 
        nem kötelező, így annak a kismamának, akinek 
       így mondanak fel, bizonyítania kéne, hogy 
        valójában az állapota miatt szüntették meg a 
          jogviszonyát. Bár ez nem könnyű, több eset is 
           volt már az elmúlt években, amikor az Egyenlő 
            Bánásmód Hatóság a kismamának adott igazat, 

Sok minden változott az elmúlt években a felmondási védelem terén a Munka törvénykönyvében. 

Nézzük át tételesen a legfontosabb tudnivalókat!

Az édesanyák védelme

„Nem könnyű kiállni a jogainkért, 
de érdemes!“ 
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az ő jogviszonyát diszkriminatívan megszüntető 
munkáltatóval szemben.

Érdemes még szót ejteni az idehaza sajnos 
jellemző gyakorlattól, amikor a kismamát közös 
megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre 
szeretné rávenni a munkáltatója, vagy megtévesztéssel, 
vagy zsarolással, fenyegetéssel. Tanácsadói munkám 
során találkoztam már több ilyen esettel is, és sajnos 
állíthatom, a munkáltatók eszközeinek tárháza 
kimeríthetetlen… van, amikor egy korábbi hibázásra 
hivatkozva azonnali hatállyal akarják elküldeni a 
kismamát, majd kedvesnek tűnve inkább a „mindkét 
félnek jobb” közös megegyezést ajánlják fel, de sok 
esetben egyszerűen tévesen tájékoztatják a védelemről 
a kismamát, aki a közös megegyezésbe belefoglalt 1-2 
havi bérért aláírja a megegyezést. Nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy soha nem szabad azonnal, 
kapkodva dönteni, s érdemes – akár konkrét fenyegető 
helyzet, vagy várható létszámleépítés hiányában is – 
tájékozódni a jogi lehetőségekről. Számtalan ingyenes 
forrás van erre!

Egy mondat erejéig megemlíteném a lombikbébi 
programban részt vevőket, az új törvény számukra is 
csak korlátozott védelmet nyújt, a kezelés tartalma 
alatt, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat 
hónapig védett a női dolgozó, s csak akkor, ha ezt előre 
bejelentette.
A következő nagy szakasz a szülési szabadság, és a 
gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli 
szabadság, melyek alatt az anyuka abszolút védelmet 
élvez, azaz a munkáltatója nem szüntetheti meg a 

jogviszonyát munkáltatói felmondással. 

Ha azonban az édesanya megszünteti a fizetés 
nélküli szabadságot, sajnos a korábbi törvénykönyv 
hatálya alatt megszokott védelem már nem illeti meg, 
2012. július elsejétől fogva már van olyan indok, 
amivel a munkáltatója jogszerűen megszüntetheti a 
munkaviszonyt. Ez pedig az, hogy a munkaszerződés 
szerinti munkahelyen nincsen az anyuka képességének, 
végzettségének, tapasztalatának megfelelő betöltetlen 
másik munkakör, vagy az anyuka az e munkakörben 
való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. Saját 
tapasztalatom szerint a munkáltatók jó része erre való 
hivatkozással válik meg a számára már teherré vált 
kisgyerekes munkavállalóktól, sok esetben úgy, hogy 
valójában van másik állás, csak éppen nem kínálják fel. 
A törvénymódosítás utáni hónapokban a tanácsadói 
munkám során szinte csak ilyen ügyekkel 
foglalkoztam, hatványozottan nőtt az elbocsátások 
száma erre az indokra hivatkozva.

S a fizetés nélküli szabadság lejárta után, amikor a 
kicsink 3 éves lett, még ilyen kötelezettség sem terheli 
a munkáltatót, sajnos bármilyen valós, és okszerű 
(vagy nem valós, de nem bizonyítható) indokkal 
elküldhet egy édesanyát, s még a régebben megszokott 
30 napos védelem is megszűnt.
Mindezek tekintetében minden kismamát és édesanyát 
csak arra tudok biztatni, hogy időben tájékozódjon, 
bizonytalanság esetén kérjen segítséget, tanácsot! 
Inkább kétszer-háromszor járja körül a témát, 
minthogy egy elhibázott és elhamarkodott döntéssel 
elveszítse a saját s a családja anyagi biztonságát! Nem 
könnyű kiállni a jogainkért, de érdemes! 

További információk:
Ingyenesen letölthető anyagok:

Személyes tanácsadás

Várandósoknak szóló munkajogi tanácsadó könyvem:

Repka Ágnes

http://dolgozomami.hu/ingyen-letoltheto-szakmai-
anyagok

http://dolgozomami.hu/szemelyes-tanacsadas

http://dolgozomami.hu/jogod-van-hozza
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Ajándaékválasztás – öröm 
vagy gond?

Talán nem vagyok egyedül azzal a jelenséggel, 
hogy problémát okoz ajándékot választani. Mindegy, 
hogy egy szülinapról, névnapról, Karácsonyról vagy 
éppen babalátogatásról van szó. Egyszerűen 
tanácstalan vagyok, pedig nem vadidegeneknek 
szoktam ajándékot venni, így elvileg az ismeretség is 
segít(hetne) nekem. 

De sokszor elakadok, ötletem sincs vagy ha mégis, 
akkor újra és újra elbizonytalanodom, hogy vajon ez jó 
lesz? 

Ha pedig megkérdezem, hogy mit szeretnének, 
akkor a válasz általában az, hogy semmit… Na ez nagy 
segítség, ugye? 
Bár az sem vet rám jó fényt ha megkérdezem, mert az 
kicsit olyan, mintha nem érdekelne a dolog, nem 
venném a fáradtságot a tökéletes ajándék 
megkeresésére. 

De például ha babalátogatóba megyek, akkor 
úgysem érkezhetek üres kézzel. Viszont még akkor is 
fennáll a veszélye, hogy én adom ajándékba a 32. 
vicces feliratú body-t vagy a 4. csomag pelenkát, mert 
ezekre úgyis szükség lesz címszóval….

Szárnyasi Enikővel és Váradi-Varga Krisztivel 
(  és ) 
közösen megtaláltuk a megoldást. A lehető legjobb 
megoldást, hiszen mindhárman gyakorló édesanyák 
vagyunk, összesen 5,5 gyerekkel     , ezért ki tudná 
tőlünk jobban, hogy mire van szüksége egy frissensült 
Édesanyának a baba megérkezésekor!

Pontosan tisztában vagyunk vele, hogy mi az, 
aminek örülnénk ha hozzánk érkeznének 
babalátogatóba. A csomagokban hasznos és praktikus 
dolgokat találhatsz, olyan dolgokat, amire biztosan 
szüksége lesz a babának vagy az anyukájának. Több 
lehetőséget is ajánlunk Neked, amelyekből igényeid és 
pénztárcádhoz mérten válogathatsz. 
Ezekkel a csomagokkal egyszerűen nem tudsz 
mellényúlni! Garantált a siker és az öröm! 
Egy elegáns, igényes és minőségi termékekből 
összeállított csomaggal nem lehet hibázni!

De mi a legjobb az egészben? 
· Nem kell keresgélned, boltról-boltra járnod. (Főleg 

a karácsonyi forgatagban…)
· Ha még idén leadod a megrendelésed, akkor a 

csomagba meglepetésként beletesszük Partnereink 
akciós kuponjait is, ezzel növelve annak értékét!

· Valamint minden eladott csomag árából 1%-ot 
átutalunk a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak, 
így vásárlásoddal nekik is segítesz, egyszerre több 
picurkának is örömet szerzel. 

„Nem az ajándék értéke számít, hanem a szeretet az 
ember szívében.“ (A farm ahol élünk c. film) 

Békés, boldog karácsonyt kívánok Mindenkinek!

Sohan Zsuzsi

/

http://cumivilag.hu http://nyuszibogyo.com

http://moshatopelenkakucko.hu/
www.facebook.com/moshatopel

enkakucko
http://moshatopelenkakucko.hu
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Avagy hogyan öltöztesd a gyermeked Karácsonykor.

Legyen ünnep az ünnep!

Közeledik a Mikulás, a Karácsony. Ez az időszak 
a gyerekek számára különösen izgalmas, misztikus. 
Ilyenkor lehet készülődni, várakozni, találgatni, 
reménykedni…

Az ünnepi készülődés fontos része, amikor 
megtervezzük, hogy milyen ruhában várjuk a Mikulást, 
és mi lesz a gyerekünkön, amikor körülüljük a 
karácsonyfát. A pici, vagy akár totyogó babákon 
tündérien mutatnak a Mikulás, rénszarvas, hóember 
ruhácskák. Ezek a rugdalózó, tipegő ruhák leginkább 
56-92-es méretben kaphatóak, tehát újszülött kortól kb. 
másfél-két éves korig. Ennél nagyobb ruhákat nagyon 
kevesen gyártanak, így nehéz ilyet találni.

 A gyerekek viszont nagyon szeretik, ha valaki más 
bőrébe lehet bújni. Mit tehetünk, ha gyermekünk 
szeretne beöltözni, de nem találunk számára megfelelő 
Mikulásos, manócskás, rénszarvasos ruhát? 

Remek megoldás a Mikulás sapka. Miért ne 
mehetne gyerekünk ilyen sapiban óvodába, iskolába? A 
nagyobbak is büszkén és élvezettel vonulnak végig az 
utcán, ha egy picit ők lehetnek a Mikulás kis segédei.  
Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy ezek a sapkák 
rendszerint nem béleltek. Adj a kicsidre egy őszi 
(átmeneti időre való, vékony) sapkát,és arra húzza fel a 
Mikulás sapit. 

Szenteste is adjunk ünneplő ruhát a gyerekekre. A 
ruhaválasztásnál fontos szempont, különösen a 
gyerekruhánál, hogy kényelmes legyen. Nincs annál 
rosszabb, mint amikor nyom, szúr, szorít, és emiatt 
nem tudja a gyerek élvezni a karácsonyi ünneplést.

 De mi legyen az ünnepi ruha? Minden, ami 
különleges, ami csillogós, amit nem veszünk fel 
hétköznapra, alkalmas lehet arra, hogy emeljük 
vele az ünnep fényét. Nem feltétlenül kell egy 
teljes szettet vásárolnunk, sokszor elegendő egy 
kiegészítő vagy egy különlegesebb ruhadarab. pl.: 
fiúknak egy alkalmi ing, esetleg egy nyakkendő 
vagy sál, lányoknak egy téli hangulatú ruhácska, 
csillogós boleró, vagy felső. 

Azzal, hogy készülünk az ünnepekre, tanítjuk a 
gyerekeinket arra, hogy most valami különleges, 
nem mindennapi következik. Az ünnepi ruhával a 
hagyományok, az ünnep tiszteletét is tanítjuk. Azt, 
hogy Karácsonykor minden egy kicsit más. Együtt 
a család, nem rohanunk, öröm, boldogság, béke 
van. 

Kívánok Nektek nagyon boldog, meleg, csillogó, 
örömteli Karácsonyt!

Sümeginé Nemes Nagy Ági
http://www.ruhacuka.hu 

http://www.facebook.com/R
uhacuka
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Hogyan előzd meg a karácsonyi baleseteket!  

Karácsonykor is biztonságban!
Az első karácsony a babával meghatározó a család 

életében, ahogy a második, a harmadik, és a sokadik is 
örömökkel, szép emlékekkel teli. Ahhoz, hogy 
nyugodtan, békés meghittségben tudjunk ünnepelni és 
ne árnyékolja be a karácsonyt egy esetleges sérülés, 
baleset, szükséges néhány olyan óvintézkedés, melyre 
a baba előtti karácsonyok alkalmával még nem is 
gondoltunk. De ahogy a mindennapokban, úgy 
karácsonykor is kellő körültekintéssel, odafigyeléssel, 
elővigyázatossággal és néhány óvintézkedés 
betartásával az otthoni gyermekbaleset többsége 
megelőzhető.

Lássuk, melyek azok az óvintézkedések, melyeket saját 
tapasztalataim alapján - két kisgyermek édesanyjaként 
az ötödik közös karácsonyunkra készülve – a 
legfontosabbaknak tartok: 
 
Adventi koszorú

Már az advent időszakában belép egy új veszélyforrás: 
az adventi koszorú, amit egyébként a gyerekek 
imádnak, őszinte csodálattal tekintenek a gyertya 
lángjára és a koszorún lévő apró díszek is elbűvölik 
őket. 

· Figyeljünk rá, hogy az adventi koszorút a gyerek 
számára elérhetetlen helyre tegyük! 

· Fontos ez akkor is, amikor a koszorún lévő 
gyertyák nincsenek meggyújtva, ugyanis az apró 
díszek, bogyók (melyek között mérgezőek is 
lehetnek!) felkeltik a gyermek kíváncsiságát, 
leszedve a szájába teheti, ami fulladást, mérgezést 
okozhat.

· Soha ne hagyjunk még nagyobb gyermeket sem 
magára a meggyújtott gyertyákkal, mécsesekkel! 

Karácsonyi sütés-főzés

Nagyon jó móka gyermekünkkel együtt készíteni a 
karácsonyi sütiket. Kicsit ugyan több idő, mint ha 
egyedül csinálnánk, de rendkívül szórakoztató 
babának, mamának egyaránt. Azonban ne feledjük, 
hogy a konyha a legveszélyesebb helyiség a lakásban, 
itt történik a legtöbb háztartási gyermekbaleset. 

· Ne engedjük gyermekünket a forró sütő és tűzhely 
közelébe! 

· Ne hagyjunk éles vágószerszámokat az asztalon 
vagy gyermekünk számára elérhető helyen!

· Ügyeljünk rá, hogy a forró edényt mindig olyan 
helyre tegyük, ahonnan azt nem tudja magára 
rántani a kis kíváncsiskodó! 

· Figyeljünk rá, hogy mit hagyunk a terítővel borított 
asztalon, mert a gyermek a terítőbe kapaszkodva 
magára ránthatja pl. a forró teával teli bögrét. 

· Próbáljuk meg az ünnepi vacsora elkészítését úgy 
időzíteni, hogy a kisgyermek ne lehessen „láb 
alatt” (pl. az ebéd utáni alvás idejére).

A várva-várt karácsonyfa

A karácsonyfa helyének kiválasztása kulcsfontosságú 
kérdés a gyermek biztonsága szempontjából. 

· Ha van rá lehetőség, akkor olyan helyre tegyük a 
fát, ahol a gyermek nem tud hozzáférni, nem tud 
beleesni!

· Ha nincs ilyen hely a lakásunkban, akkor 
mindenképpen kössük ki a karácsonyfát egy 
biztos ponthoz damillal, még akkor is, ha 
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gyermekünk már nagyobb (akár a szaloncukor „elcsenése” közben is eldőlhet a fa)!
· A törékeny díszeket tegyük magasra, ahol a baba nem éri el, mert összetörve az éles üvegdarabok komoly 

sérüléseket okozhatnak!
· A megvásárolt fenyőfákat már jóval (akár 4-5 héttel) karácsony előtt kivágják, és bizony a 

nedvességtartalmuk jócskán lecsökken mire a lakásunkba kerül, így könnyen meggyulladhat a 
csillagszórótól, gyertyától. Jó ötlet a teraszon, almákba szúrt csillagszóró meggyújtása, amit aztán a meleg 
lakásból csodálhatunk (nem mellékes, hogy így nem kell kiszellőztetni a lakást a csillagszóró gyújtása után).

   ·   A csomagolópapírok fulladást okozhatnak, ezért  az ajándékbontást követően azonnal dobjuk ki 
       vagy tegyük el, nehogy a kis ünneplő baba a  szájába vegye azt! 

Ezen óvintézkedés betartása mellett az is rendkívül fontos, hogy elmondjuk, megbeszéljük 
gyermekünkkel, hogy a karácsonyfához ne nyúljon, ne rángassa le a díszeket. Ha valamit szeretne megnézni 
közelebbről, szóljon anyának vagy apának.

Nemcsak karácsonykor, hanem a mindennapok során is fontos a biztonság és az otthonunk bababiztossá 
tétele. Erről bővebben a   weboldalon olvashatsz! 
Békés, boldog, balesetmentes karácsonyt kívánok mindenkinek!

Somogyi Réka
Bababiztonság webáruház

 

www.bababiztonsagotthon.hu

www.bababiztonsag.unas.hu
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... azoknak, akik fontosak nekünk …

Sosem felejtem el ajándékok

A „Sosem felejtem el ajándékok” könnyen 
felismerhetők. Jellemző rájuk, hogy valahol gyomor 
tájékon elindul egy bizsergés, mely átjárja a testünket 
és könnyeket csal a szemünkbe. Annak is,  aki kapja és 
annak is aki adja.

Bajban vagyunk, ha Ő, akit köszönteni szeretnénk, 
nem szeret ajándékot kapni és egyébként is már meg 
van mindene. Ugyan mit adhatnánk mi Neki? Gyakran 
elhangzik a kérdés: Kati nincs valami ötleted? Igen, 
valahol innen indult el a 
vállalkozásom is. 

Nyomdász vagyok, így a kérdést is nyomdai szemmel 
közelítem meg. Mondhatni könnyű dolgom van, hiszen 
csak a fantázia szab határt az egyedi 
fényképpel/szöveggel elkészíthető ajándékoknak.

Kerek 80, avagy az igazi szülinapi ajándék

Papa 80 éves lett. Klasszikus ajándékok jutottak 
automatikusan eszembe: pulóver, házi papucs, torta, 
bor… Pulóvere, házi papucsa van, bort nem iszik, 
torta, igen az jó lesz. Kellene még valami maradandó. 
Összeválogattam egy csomó olyan képet, ami Papát és 
a két gyermekeimet ábrázolja. Papával karácsonykor, 
papával kártyázás közbe, társasozva, sétálva… Hopp, 
gyors egy montázst összeállítottam egy kis köszöntő 
mondattal feliratoztam és másnap már a kész bögrét 
vihettük neki. Ez a bögre évekig ereklyeként állt a 
vitrinben, nézegetni lehetett, de sokáig nem engedte 
használni.

Pesszimista társaság, avagy a poénos naptár esete

Minek az? Úgysem találsz képeket? Nincs időnk rá! 
Milyen fantasztikus, ha ilyen lelkes egy társaság 
Mások már itt feladták volna, de nem én Stikában 
összevadásztam az utóbbi 5 év fellelhető fotóit a 
kollegákról, melyek a munkahelyen készültek így-úgy 
és szintén stikában, hogy nem lássák, beillesztettem 
ezeket egy asztali naptárba. Innen már csak a 
jóváhagyás volt hátra. Ettől kezdve nem volt megállás, 
minden kollega kért egyet az asztalára és alig vártuk a 
hétfőket, hogy jól kifigurázzuk a soron következő heti 
fotót  naptárban. 

www.katiotletek.hu 

Jelentem, megjöttek a fényképes csokik!

Nem friss ajándékötlet a fényképes csoki, de nem 
múlik a sikere. Egyedül a nyári időszak, amikor nem 
ajánlom… Egy fotó és/vagy egy pár sor szöveg 
szükséges hozzá, és másnapra már egy egész tábla 
csokit adhatsz a kedvesednek.

Olvasd, hogy szeretünk, avagy családi póló

Nem mutatok hozzá képet, nem akarlak befolyásolni. 
Nem is olyan régen egy ügyfelem 3 pólót rendelt. Ez 
eddig nem is olyan szokatlan. De mindegyikre más-
más szöveget kért. Nem hagyott nyugodni a gondolat, 
hogy vajon ebből mit tervez, milyen ajándék lesz? 
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Kiderült, hogy hárman vannak testvérek és az 
Édesanyjukat fogják ebben a pólóban köszönteni. 
Mindegyikük kezében egy-egy virágcsokor, mely 
eltakarja a pólón levő feliratot. Illendően 
megköszöntik, majd a virágcsokrot átadják. És lám, 
csak ekkor válik láthatóvá a három felirat, mely csak 
így egymás mellé téve (egymás mellé állva) áll össze 
teljes egész mondattá.

Megható ajándék egy apró ötletünkből

Mit adjak egy kollegának, akinek mindene megvan 
már, de mégis szeretnék valami apróságot adni? Egy 
apró gesztus csupán, egy születésnapi ajándék készült. 
Az ajándékozott saját életéből kapott versbe/rímbe 
szedett sorokat egy kreatív papíron. Ezt egy elegáns 
oklevéltartó hengerbe tettük és így nyújtották át a nagy 
napon.

Egy „Kris” ajándék

Lehet, hogy nem is olyan nehéz egy egyedi ajándékot 
készíteni? Kinga ma ezzel lepte meg Kristófot: 
Gigantikus sportszeletet készített (Összetevők: darált 
keksz, kakaópor, margarin, rumaroma, kristálycukor, 
tej, tortabevonó és sok szeretet), melyhez 
szerkesztettünk és kinyomtattunk egy papír bevonót. 

Nem kell több

Elegendő egy különleges képeslap, és egy kézzel írt 
üzenet:) Sok-sok éve vagyunk már együtt, sok  jót 
kaptam már Tőle, de ezt egy ideje nem hajazza 
semmi… Ne kérdezd, hogy mit írt bele, írj a 
Kedvesednek saját üzenetet!

Egymást adtam magunknak

Szokatlan formáját választottam a 3D műgyanta 
matrica felhasználásának. Nem egy kedvenc autómárka 
logóját csináltam meg belőle, hanem családunk közös 
fotóját tettem rá, majd ezt egy kulcstartóra rögzítettem. 
Kb. 5 percig tartott az örömködés, mivel a 6. perctől 
már funkcionálisan használta minden családtagom. 
Elárulom, magamnak is ajándékoztam egyet

Egy csokor joghurt

Ehhez tényleg nem kell sok, sem a pénzből sem az 
ötletből. Vedd ajándékba az ünnepelt kedvenc 
joghurtjait, majd nyomtassunk rájuk egyedi 
fényképes/szöveges matricát és már csak a 
díszcsomagolás van hátra. Hidd el, mindent visz! 
Kolleganőimtől kaptam egy csokor joghurtot pár éve, 
felejthetetlen  élmény volt

Igazi AHA élmény

Kimondva, kimondatlanul arra vágyunk, hogy az 
ajándék az átadáskor igazi AHA élményt jelentsen. 
Legyen ott az ünnepelt szemében a rácsodálkozás, 
a kíváncsiság. Vágyunk rá, hogy évek múltán is 
felidézze majd ezt az alkalmat…

Ne feledd!

Vannak elvárt ajándékok, kötelező ajándékok és 
vannak szívből jövő ajándékok.
Egyik esetben sem lehet cél a megbántás. Az 
ajándék legyen korrekt vagy legyen személyes, 
fontos, hogy Te adod, és ez Rólad sok mindent 
elárul majd.

Fordulj hozzám bizalommal nyomdai munkákkal, 
egyedi ajándékötletekkel kapcsolatban is!

Szabó Katalin
Árajánlatkérés/Érdeklődés

www.katiotletek.hu
www.facebook.com/katiotletek
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Azaz hogyan lehet kismamaként egyszerre takarékos és tudatos vásárlóvá válni

Vásárlás a neten

Háromgyerekes anyaként van fogalmam arról, 
hogy mit jelent kisgyerek(ek)kel menni bevásárolni, 
annak minden nehézségével együtt. Úgy gondoltam, 
hogy ezt a több felvonásos, tragikus eposzt nem 
muszáj hétvégente átélni, vagy legalábbis lehet 
ésszerűsítést végrehajtani benne. Az ésszerűsítés alatt 
nem azt értem, hogy megmagyarázom a gyerekeknek, 
miért nem veszünk gumicukrot, mert az körülbelül a 
nullával való osztással lenne határos, hanem 
rendszerben gondolkodó anya lévén új alapokra 
helyezem a bevásárlást, nevezetesen a rendszeresen 
használt, ismert háztartási termékeket a neten 
szerzem be.

Aki még mindig idegenkedik az internetes 
bevásárlástól, annak üzenem, hogy ezt a trendet nem 
lehet megállítani. Bármennyire is szégyenletes 
bevallani (ha tetszik, ha nem), de minden új 
Amerikából ered. Ott már senkit nem kell arról 
meggyőzni, hogy az interneten való vásárlás mennyire 
jó. Kényelmes népről lévén szó, ők tisztában vannak 
azzal, hogy olcsóbb, ha házhoz hozzák azt, amit úgyis 
megvennél a boltban, mintha te személyesen mennél 
bevásárolni.

Az online vásárlás előnyei többek között, hogy 
· gyorsabb és egyszerűbb, mint személyesen 

megvenni,
· olcsóbbak a termékek (szinte biztosan),
· akár a munkahelyemről/otthonról is el tudom 

intézni a bevásárlást,
· kényelmes,
· nem kell sorban állni,
· környezetbarát,
· tervezhető,
· segíti a tudatos vásárlóvá válást,
· nem vagyok a nyitvatartási időhöz kötve,
· nem kell cipekedni,
· egyszerűen és gyorsan összehasonlíthatóak az 

árak.

Visszatérve a trendkutatáshoz, a Financial Times 
szerint az elkövetkező 5 évben a plázák 15 százaléka 
bezár Amerikában, és a webáruházak térhódításával 
egy 50 éves sikertörténet ér gyászos véget. Míg a 
fejlett államokban az online kereskedelem részaránya 
10 százalék körül van, addig Magyarországon ez alig 3 
százalék, de a bővülés nálunk is dinamikus. 2008-ban a 

hazai webáruházak bevétele még csak 60 milliárd 
forint volt, de 2013-ban már 200 milliárd feletti 
bevételt várnak.

A legnagyobb lépés részemről a netes 
vásárlás felé a családi bevásárlások minimalizálása 
során az a szemléletváltás volt, hogy 
megtakarítást érjek el, ugyanakkor időt is 
nyerjek. A megtakarítás szinte már csak kellemes 
velejárója annak, hogy általában két-háromhetente 
tíz perc alatt le tudom adni a megrendelésemet 
kedvenc webáruházamban. Nagyobb erőfeszítés 
volt feltérképezni, hogy mire van szükség: melyek 
azok a háztartásban használt termékek, amelyeket 
használok és nem tartok arra igényt, hogy 
megtapogassam, megszagoljam, és csak arra 
vágyom, hogy elhozza őket nekem valaki a 
boltból.

Kézenfekvőnek tűnt, hogy tisztítószerekkel, 
tisztálkodási szerekkel kezdjem a sort. A 
vezérmotívum az volt, hogy ha már úgyis meg kell 
vásárolni ezeket a termékeket, miért ne tegyem 
olcsóbban, szervezetten, tudatosan? Egyszer 
szántam erre több időt és készítettem egy 
táblázatot, amely tartalmazta a családunk által 
használt tisztálkodási szereket (tusfürdő, szappan, 
folyékony szappan, stb.), tisztítószereket (külön a 
konyhában, fürdőszobában használt szereket 
jelölve), háztartási papírárukat (szalvéta, WC-
papír, folpack, alufólia, szemeteszsák, stb.) és 
feltérképeztem, mi, hol, mennyibe kerül internetes 
rendeléskor. 

Az árak összehasonlítása az egyes 
webáruházakban azért is ütközik sokszor 
nehézségbe, mert más-más kiszerelésű termékeket 
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kell összehasonlítani, így célszerűbb mindjárt az 
egységárakat figyelni. Ezekre az ár-összehasonlító 
akcióimra több estém ráment, míg a sok szám közül 
egyértelművé vált a számomra, hogy ezen túl hol 
fogom ezeket a rendszeresen használt termékeket 
megvásárolni. (Külön mázlinak tartom, hogy éppen 
ebben az időben olyan internetes munka iránt is 
érdeklődtem, amelyet otthon, a gyerekek mellett is el 
tudok végezni. Azóta sikeresen megtaláltam ebben a 
számításom is, és, hogy pont ez egy webáruház 
működtetése volt, azt én is csak a csillagok szerencsés 
állásának, a jókor – jó helyen effektusnak tudom be.)

Lassan már fél éve búcsút intettünk az olyan 
családi bevásárlásoknak, amelyek arra irányultak, hogy 
a pénztárnál való várakozás során a gyerekek 
magukhoz ragadnak egy-egy olyan édességet, amelyet 
egyetlen felelősen gondolkodó szülő sem ad szívesen a 
gyerekének. (Döbbenettel tudatosodott bennem például 
az elmúlt hétvégén, hogy már egy jól ismert 
barkácsáruház pénztára előtt is édességet pakoltak ki 
kb. három méter hosszú polcon, mindezt azért, hogy ha 
a szülő meg is úszta a bejárat melletti fel-le emelkedő 
helikopter-játékba való száz-százforintnyi „adót”, 
akkor véletlenül se maradjon ki a jóból, és legalább 
egy zacskó cukorkát pakoljon még a 
bevásárlókocsiba.)

Nem mondom, hogy ma Magyarországon 
minden boltban vásárolható termék könnyedén 
beszerezhető az internetről, így az élelmiszerek nagy 
részét továbbra is hagyományos üzletben szerezzük be. 
Valószínűleg a mi életünkben még szükség lesz a jól 
bevált kisboltokra, netán hipermarketekre, azonban ha 
már egy-egy termékcsoportot ki tudunk váltani az 
interneten vásárolt termékekre, nagy lépést tettünk 
meg.

És, hogy mi marad meg a gyerekekben abból az 
élményből, ha anya vagy apa az interneten vásárol? 
Hát a csomag felbontása! Nálunk hagyománya van 
annak, hogy a neten rendelt csomagot közösen nyitjuk 

fel, és mindenki talál benne olyan terméket, ami az 
övé. A gyerekfogkefe, gyerekfogkrém, babafürdető a 
gyerekeké, a mosópor, öblítő, folteltávolító, női parfüm 
anyáé, a borotválkozás utáni arcszesz, dezodor, férfi 
parfüm apáé (de anya és apa is enged egy-egy illatos 
fújást a gyerekek füle mögé a reggeli készülődés 
során).

Ha Te szeretsz vásárolni-vásárolgatni, üzletről-
üzletre járni, parkolóhelyet keresni az üzlethez közel, 
netán ülni a dugóban, kirakatokban gyönyörködni, 
próbálgatni, árakat összehasonlítgatni élőben, sorban 
állni türelmesen, és erre kivétel nélkül mindig van 
időd, energiád, nos… akkor ez a cikk nem Neked szólt.

Szalai-Gaál Mónika

Facebook oldal:

 
Facebook oldal:

http://monalga.blogspot.com 

https://www.facebook.com
/monalga

http://algamonboltja.
blogspot.com

 
https://www.facebook.com

/AlgamonBoltja

Kép forrása: http://www.stoklasa.huKép forrása: http://www.stoklasa.hu

Kép forrása: http://www.koza.hu/

51

http://monalga.blogspot.com 
https://www.facebook.com/monalga
https://www.facebook.com/monalga
http://algamonboltja.blogspot.com
http://algamonboltja.blogspot.com
https://www.facebook.com/AlgamonBoltja
https://www.facebook.com/AlgamonBoltja
https://www.facebook.com/AlgamonBoltja


Miért szeretik a gyerekek a búvóhelyeket?

Nekünk felnőtteknek kell-e felnőnünk teljesen?

Játszani is engedd…

Pályám során többször volt alkalmam 
gyerekeknek is tervezni. Ennél hálásabb feladat azt 
hiszem, kevés van. 
Amikor először beszélgettem  a kis megrendelőkkel, 
teljesen elvarázsolt, amilyen pontosan tudta a legtöbb 
gyerek, hogy milyen szobát akar. Meg is lepődtem, 
mert lakberendezőként máshogy  "tárgyaltam" velük, 
mint amíg egyszerűen egy "néni" voltam, aki leül a 
közéjük csacsogni az élet nagy dolgairól.  

Az egyik ilyen munkám is úgy indult, hogy a 
kisfiúk határozottan kijelentették: ők bizony várat 
akarnak. És ott el is lehessen bújni.  Kérdeztem: 

- Ki elől akartok elbújni? 
- Hát az ellenség elől. Meg amikor titkosan 
beszélgetünk és azt nem hallhatja meg senki! De ha 
akarjuk, beengedjük anyát-apát is játszani.

A képeken látható csúszdás házikót igazi 
örökmozgó fiatalurak kívánságára álmodtam meg. Van 
itt búvóhely, falmászó kapaszkodókkal felszerelt 
csúszda, titkos kóddal működő  fiókok. Nem látni, de a 
ruhásszekrényeket is itt rejtettük el. Lehet rohangászni 
a "ház" körül, eldugni a kincseket, játszani, játszani, 
játszani.             

Az élményhez a falfestmények is hozzájárulnak 
a színvilágukkal, szereplőivé válnak a játékoknak, 
hiszen találkozni lehet a piros toronynál,  figyelni kell, 
mert valaki les a kék bástya mögött.
A gyerekek nyugodtan üldögélhetnek a szőnyegen, 
hiszen az iparművész valódi gyapjúból készült alkotása 
megvédi őket a felfázástól, kényelmesen puha. 
Micsoda "véletlen" - a színei pont olyanok, mint a 
falfestményeké.
*A lakberendező tippje: akár szőnyeget, akár képet 
helyezünk el egy szobában, azok akkor fognak 
harmonikusan illeni egymáshoz, ha színeikben, 
stílusukban is van valami közös. Itt a színek gondos 
összehangolásán kívül szándékosan használt a tervező 
geometrikus formákat, ezáltal nem keletkezik 
"mintatorlódás".
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A másik kedvenc munkámhoz a gyerekek egyik mesekönyve adta az ihletet.  Igazi tengerparti hangulatot 
teremtettünk mókás kalózokkal, sirályokkal, papagájjal és persze hajókkal. A matrózoknak enniük is kell, így 
valódi bambusznád tetejű kunyhó várja a az éhes csapatot.  Na de milyen egy kikötő világítótorony nélkül?! Ezt 
már nem hagyhattuk annyiban, úgyhogy ez lett a gyerekek birodalmána  másik fő attrakciója. Valójában egy 
kéményt álcáztunk vele, így belülről nem lehet a toronyba felmászni, de tényleg világít a teteje, így a szobában 
"közlekedő" hajók biztosan nem futnak zátonyra.  Az aljában pedig rejtett tárolók vannak, hogy minden titkos 
dolgot eldughassanak bennük a gyerekek. A hajók alatt is sok játék van a dobozokban, mondhatnánk tengernyi.
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*A lakberendező tippje:a képen látható tároló dobozok 
- ó, bocsánat, "kincsesládák" azért is jók, mert könnyű 
kivenni és visszarakni a játékokat, minden 
rendszerezhető.

Falfestés helyett a manapság divatos falmatricákkal is 
feldobhatjuk a gyerekszobákat. Arra azonban 
figyeljünk, hogy a lemosható, azaz latex festékes 
falakról a matrica hátulja lehúzhatja a filmszerű 
festékréteget. A dekorálásnak rengeteg egyéb módja is 
van. Lakberendezőként sokfélét használok, mindig a 
helynek és a lehetőségeknek megfelelően. 

Talán most azon morfondírozol, vajon hívjál-e engem 
segítségül. 
Gondold csak végig: akár bőséges anyagi kereted van 
az otthonteremtésre, akár szűkösek a lehetőségeid,  
akkor jársz jól, ha nem kell megfizetned a tanulópénzt.

Álmaidat kifényesítjük, ötleteidet összefésüljük, 
szaktudásommal létrehozzuk. Én mindig itt vagyok.

Zámborszky  Éva 
az elfoglalt emberek igényes 

lakberendezője
www.zamborszkyeva.hu

https://www.facebook.com/
zamborszky.eva
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A jó szabad játék. Mit s mivel játszon 
a gyerek otthon?

Azt gondolod, csak a különórák fejlesztenek? 
Drága a bolti játék? Nem tudod, mit kezdj Vekerdy 
Tamás azon kijelentésével, hogy a gyereknek 
legfontosabb a szabad játék?
Ebben a cikkben körüljárom ezt a témát, s egy kis 
ízelítőt kaphatsz arról, hogy egy, a gyerek által 
szabadon választott tevékenységből hogyan lehet a 
maximumot kihozni. Ha több tippet szeretnél ezzel 
kapcsolatban, akkor látogass el a ! 

Mi is az a szabad játék?
A szabad játék nem más, mint a gyermek spontán 

világracsodálkozását jelenti. Azt jelenti, ahogy saját 
kezdeményezésből felfedezi a világot, ahogy 
önfeledten (elmélyülten) játszik az általa felfedezett 
tárgyakkal, azokat speciális rendeltetéssel felruházva.

Mire jó a szabad játék?
Az önfeledt, szabad játék által a gyermek rájön a 

világot mozgató ok-okozati összefüggésekre (mi mivel 
hogyan kapcsolódik). Pl: a kicsi a nagyba belefér, de 
fordítva már hiába is próbálkozna. A játék által a 
gyermek önmagát fejezi ki,  oldódik a gátlása, 
csökkenti vagy megszűnteti szorongását,  különböző 
képességei fejlődnek. A felnőttel való önfeledt játszás, 
együttlét (sütés-főzés, színezés, várépítés stb.) pedig a 
gyermek elfogadását, a hozzá való odafigyelést, a vele 
való törődés érzését  erősíti, kialakítja a felnőtt-
gyermek közötti bizalmat, amelyek elengedetlenül 
fontosak az emberpalánta későbbi élete során. Az az 
érzelmi biztonság, ami a szabad játék által alakul ki, a 
legfontosabb, amit a gyerekünknek adhatunk.

Hogyan valósítható ez meg otthon?
A szabad játék elemei egy átlagos gyerekes 

háztartásban mind megvannak. Kezdve az olyan lim-
lomnak számító dolgoktól, mint parafadugó, 
spárgadarabka, újságpapír, el egészen a „speciális” 
eszközökig, mint például: olló, ragasztó, színes ceruza 
stb.
Állítólag Jókai Mórtól származik ez az idézet: „Ha egy 
asszony hallgat, az Isten szerelmére, ne szakítsátok 
félbe!”, ami gyermekekre átdolgozva így nézne ki: „Ha 
egy gyermek játszik, az Isten szerelmére, ne 
szakítsátok félbe!”

Nem kell állandóan új és új játékot, 
játéklehetőséget adni a gyermek kezébe, csak akkor 

blogomra

kell belekapcsolódni a gyermek játékába, ha a csemete 
a fáradtság vagy az unottság jeleit produkálja.
Ilyenkor fel lehet ajánlani neki (kérdés formájában) 
egy, a tevékenységet továbbgondoló játékalternatívát. 

Például, ha elunta a gyerek a színezést, pár egyszerű 
kérdéssel kedvet kerekíthetünk neki a színes ceruzák, 
kariókák (filcek) csoportosítására, így vezetve őt egyik 
tevékenységből a másikba. 

Először meg kell keresni a kupakokat (ha már nincsenek 
a kariókákon magukon), ami a megfigyelőképességet, 
megosztott figyelmet, és a rendrakást fejleszti, illetve 
alakítja ki. 
Másodszor pedig színek szerint kell osztályoznia 
(csoportalkotás) az adott tárgyakat (kupakokat, 
kariókákat). Újra a megosztott figyelem fejlődik, illetve 

56

torpmano.blogspot.com


a kis ujjak mozgásával a finom motorikus mozgás, valamint a szem-kéz koordináció. 
Ha nagyon belejöttetek a párkeresésbe, akkor tovább is lehet ezt tuningolni. Keressetek olyan játékokat, 
amelyek piros, lila, sárga, zöld stb. színűek. Tegyétek le színek szerinti kupacokba, s mindegyiknek egy-egy 
karióka lehet a vezetőjük (természetesen az adott színű karióka). A csoportok alkotása után összegezni 
(megbecsülni és számolni) is lehet, hogy melyik csoportban van több, melyikben kevesebb, illetve melyik 
nagyobb, melyik kisebb halmaz (szemmérték és számolási készség fejlesztése).

Nem célom az állandó új játékok vásárlása a gyerek figyelmének lekötése, illetve képességei fejlesztése 
érdekében, ezért igyekszem olyan megoldásokat [játékokat] kitalálni, ami pénztárcabarát egyfelől, 
készségfejlesztő másfelől, és játszani is élmény vele.

Ha szeretnél egyéb kreatív és pénztárcakímélő ötletet kapni, amivel lefoglalhatod a gyereked, kérd te is a 
Spórlós játékok kicsiknek elnevezésű csomagot, ami két letölthető füzetet tartalmaz otthoni és kórházi 
használatra. 

Kosztándi Tímea
családi élményszerző

Katt ide a letöltéshez! 

torpmano.blogspot.com
https://www.facebook.com/KreativTorpmano

Kép forrás: http://www.guildford.gov.uk

http://blogspot.us2.list-manage.com/subscribe?u=d2fdc2e35885d343fcf83cae8&id=5924ffd105
torpmano.blogspot.com
https://www.facebook.com/KreativTorpmano?ref=hl


Last minute adventi (nem) koszorú

Itt az advent és még nincs adventi koszorúnk, de 
van 4 db fehér gyertyánk, 4 üres konzerves doboz, egy 
kis mintás karton, meg egy kis selyemszalag. 
Csináljunk belőle adventi majdnem koszorút. 

A konzervdobozokat befestettem pirosra, de  ha 
nincs kedved festeni egy piros kartonnal is 
körberagaszthatod. A mintás kartonokból kivágtam 4 
db számot, nem használtam sablont, szabadkézzel 
rajzoltam. A számokat ráragasztottam a dobozokra, 
amiket feltöltöttem földel, de használhatsz bármit ami 
otthon fellelhető, ( lisztet, borsót, babot, sódert, rizsát, 
sót...) a lényeg, hogy a gyertyát bele tudd állítani.

Miután a gyertyákat elhelyeztem, a földre 
dekorkavicsot szórtam, hogy ne látszódjon.

A gyertyákra egy-egy masnit kötöttem, és kész is van a 
15 perces Adventi dekoráció. Remélem tetszik, 
készítsd el te is a saját változatodat!

További ötleteket találsz: 

Takács Katinka
burkolattervezpő, lakberendező

http://lakinta-home.blog.hu/
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www.moshatopelenkakucko.hu
www.facebook.hu/moshatopele

nkakucko

Napi csomag (6db) összegéből

-1500 Ft-1500 Ft

Kuponkód: játék
Más kedvezménnyel nem

vonható össze!
Visszavonásog érvényes!
Készpénzre nem váltható!

MoshatóPelenka
Kuckó

Vásárolj bármit
50.001 - 100.000 Ft
közötti értékben a

www.bionline.hu
webáruházból

10000 Ft10000 Ft10000 Ft
A kupon beváltható:

2014. január 31.-ig
Kuponkód:

ANYAZIN-2013. DECEMBER

Más akcióval nem vonható össze!

Vásárolj bármit
10.001 - 20.000 Ft

közötti értékben a

www.bionline.hu
webáruházból

2000 Ft2000 Ft2000 Ft
A kupon beváltható:

2014. január 31.-ig
Kuponkód:

ANYAZIN-2013. DECEMBER

Más akcióval nem vonható össze!

Vásárolj bármit
5.001 - 10.000 Ft

közötti értékben a

www.bionline.hu
webáruházból

1000 Ft1000 Ft1000 Ft
A kupon beváltható:

2014. január 31.-ig
Kuponkód:

ANYAZIN-2013. DECEMBER

Más akcióval nem vonható össze!

5000 Ft
A kupon értéke:

5000 Ft
mely beváltható a Your Guide Kft által 

biztosított Success Guide 
tanulócsomagra történő előfizetés 

esetén, 10 hetes bérlet vásárlásakor. 
Egy bérlet váltásához csak egy kupon 

használható fel.

A Success Guide leírása itt 
olvasható: 

Készpénzre nem váltható. 

http://www.yourguide.hu/htm/tabl
azat.html

Kuponkód: Anyazin12

r barop pfh ai

Kedvezmény az 
Állati jó és a 

Téli-karácsonyi 
baba angol 
csomagokra

10% 10% 

BabaAngolOnline.com

www.babaangolonline.com

Kuponkód: anyazin1312

A kupon felhasználható:
2013. december 18-ig

Ruhacuka
webáruház

5000Ft-os vásárlás
felett lehet beváltani

Érvényes:

2013. december 20.

500 Ft500 Ft500 Ft
Kuponkód: Anyazin

Természetes egészség 
Karácsonykor is!

Felejtsd el a sablonos ajándékokat 
és adj valami olyat, amivel tényleg 

örömet szerzel!

A GastrOlaj kóstoló csomag 
különleges, finom és egészséges 
hidegen sajtolt olajokat tartalmaz. 

Az akció 2013. december 1-
16. között leadott 

rendelésekre érvényes.

www.gastrolaj.hu/kostolo-csomag

200 Ft
kedvezmény

Kuponkód: GO-ANYAZIN

Adóbevallás,
adótanácsadás 

Intézd adóügyeidet 
otthonod kényelméből, 

interneten keresztül!
www.TudatosAdozo.hu

Akció:
2014. április 30-ig

1000 Ft

Kuponkód: anyazin03

www.bababiztonsag.unas.hu

5000 Ft feletti
vásárlás esetén

kedvezmény a vásárlás
végösszegéből.

500 Ft500 Ft

2013. dec.1. - 2013. dec. 31

Kuponkód: anyazin
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http://www.moshatopelenkakucko.hu/
http://www.bionline.hu
http://www.bionline.hu
http://www.bionline.hu
http://webshop.csipkemania.hu/
 http://www.yourguide.hu/htm/tablazat.html
http://dolgozomami.hu/ingyen-letoltheto-szakmai-anyagok
www.babaangolonline.com
http://ruhacuka.hu/
http://otthondalolo.hu/itt-a-karacsony/
www.gastrolaj.hu/kostolo-csomag
http://nyuszibogyo.com/
www.tudatosadozo.hu
http://bababiztonsag.unas.hu


"Pénzügyi tervező 
2014" e-book + 1,5 

órás személyes 

kedvezmény br. 
10.000 Ft

 35.000 helyett br. 
25.0000 Ft

http://papsztkriszta.com/
penzugyi-tervezo

Kuponkód: AMGM201312

www.moshatopelenkakucko.hu
www.facebook.hu/moshatopele

nkakucko

Pelenka kölcsönzés esetén:

10% 10% 

Kuponkód: játék
Más kedvezménnyel nem

vonható össze!
Visszavonásog érvényes!
Készpénzre nem váltható!

MoshatóPelenka
Kuckó

www.moshatopelenkakucko.hu
www.facebook.hu/moshatopele

nkakucko

Teljes csomag (18db) 
összegéből:

-3000 Ft-3000 Ft

Kuponkód: játék
Más kedvezménnyel nem

vonható össze!
Visszavonásog érvényes!
Készpénzre nem váltható!

MoshatóPelenka
Kuckó

1000Ft1000Ft
értékben

7300 Ft feletti
vásárlás esetén 

Jelszó: Anyazin

www.facebook.com/aromillo

Érvényes: 2013.
December 31-ig.

Ajándék illóolaj keverék10%10%

kedvezmény a rendelés 
összegéből, más 

kedvezményekkel nem 
vonható össze és a

 szállítási költségre nem 
vonatkozik.

Érvényes:

2014.03.31-ig

Kuponkód: ANYAZIN2013NY

Vásárolj bármit
20.001 - 50.000 Ft

közötti értékben a

www.bionline.hu
webáruházból

5000 Ft5000 Ft5000 Ft
A kupon beváltható:

2014. január 31.-ig
Kuponkód:

ANYAZIN-2013. DECEMBER

Más akcióval nem vonható össze!

10%10%
kedvezmény a rendelés 

összegéből, más 
kedvezményekkel nem 

vonható össze és a
 szállítási költségre nem 

vonatkozik.

Érvényes:

2014.03.31-ig

Kuponkód: ANYAZIN2013CV

 
Most malacod van! 

Ha az eznemjatek.com oldalon 

bármilyen terméket vagy 
szolgáltatást vásárolsz 

2013 december 1 és 18 
között, 

 
 
 

kedvezményt kapsz! 

Ezt a kódot írd a megrendelő űrlap 

megjegyzés rovatába! 

 

Kuponkód: 
szuperanya1312 

2000 Ft 

Bármely lakberendezési
és feng shui

szolgáltatásom árából.

Áraimról és szolgáltatás 
csomagjaimról érdeklődj 

nálam: 
olahdett@gmail.com 

http://dettydesign.hu/

2013. dec.1. - 2013. dec. 31

-20%-20%-20%

Vásárolj bármit
100.001 - 200.000 Ft
közötti értékben a

www.bionline.hu
webáruházból

20000 Ft20000 Ft20000 Ft
A kupon beváltható:

2014. január 31.-ig
Kuponkód:

ANYAZIN-2013. DECEMBER

Más akcióval nem vonható össze!
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http://papsztkriszta.com/
http://www.moshatopelenkakucko.hu/
http://www.moshatopelenkakucko.hu/
www.facebook.com/aromillo
http://gyongy-tanfolyam.hu/kostolo.html
http://nyuszibogyo.com/
http://www.bionline.hu
www.cumivilag.hu
http://eznemjatek.com
http://dettydesign.hu/
http://www.bionline.hu


www.anyazin.huwww hu.anyazin.

www.anyazin.hu
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