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Sajtóközlemény

Kényelmesen is intézhetők 
a családtámogatási ügyek

A Magyar Államkincstár – ügyfelei kényelmét szem előtt tartva – folyamatosan azon dolgozik, hogy megkönnyítse a külön-
féle ügyintézések menetét. A szervezet számára is világos, hogy a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyek kiemelt 
fontosságúak a lakosság körében, ezért a közelmúltban kétféle kényelmi szolgáltatással is előlépett.

A Magyar Államkincstár ügyfelei a családtámogatási és fogyatékossági támogatás iránti kérelmüket már elektronikus úton is 
benyújthatják a www.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül. A kényelmi szolgáltatás azon ügyfelek részére érhető el, akik 
rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval. 

A szolgáltatás révén a családok időt és költséget takaríthatnak meg, hiszen otthonuk kényelméből is indíthatják megújult 
felületen az anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) iránti 
kérelmüket, amely kiegészült a fogyatékossági támogatás iránti kérelemmel.

Lehetőség van azonban arra is, hogy az ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkező ügyfelek 40 kisebb postahivatalon – kihe-
lyezett ügyintézési pontokon – keresztül, elektronikus úton is beadják családtámogatási ellátással kapcsolatos kérelmeiket. A 
postahivatalok elérhetőségeiről a Magyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu), valamint a Magyar Posta (www.posta.
hu) honlapja nyújt felvilágosítást. 
Családtámogatási, illetve fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérdésekben az ügyfelek a Magyar Államkincstár honlap-
ján, illetve a Call Centeren keresztül – 06-30-344-0045; 06-70-460-9005; 06-20-881-9535; illetve helyi díjjal hívható számok  
– tájékozódhatnak. Személyes ügyintézés pedig továbbra is a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságian található Családtá-
mogatási Irodákban lehetséges, melyek elérhetőségeit szintén a Kincstár honlapja tartalmazza.     
        

HORGÁSZOK FIGYELEM!

Mint az köztudott, községünk társtulajdonos a Tiszaalpári Holt-Tiszában, amit a BÁCS-HOSZ bérel. A bérleti díj kiegé-
szítéseként 20 db napijegyet is kapunk minden évben. Mint az elmúlt években, az idén is kisorsoljuk a napijegyeket a 
tiszasasi horgászok között. Ha szeretne részt venni a sorsoláson, az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

- 2014.évre érvényes állami horgászjegy ( ifi vagy felnőtt )
- Állandó tiszasasi lakcím
- Regisztráció az Önkormányzati Hivatalban ( Bagi Gyöngyinél ),
ahol a fenti feltételeket igazolni kell.

Jelentkezési határidő: 2014. június 30.

A sorsolás eredményéről írásban értesítjük az érintetteket.
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Dal a Tiszatájról

Ó!De szép lesz a holnap Így jut az eszemben
Amerre én járok,  Hogy én itt születtem,
Kinyílnak a fákon  Születésem óta
Az akácvirágok.  Őrzöm a szívemben.

Fürtjeik csillognak  Itt nyílnak számomra
Fényt ont a Nap rájuk.  Virágok a fákon,
S a fényben szálldosnk  Ide köt a sorsom
Hófehér sirályok.  Soha el nem vágyom.
  
Vándorlegény vagyok  Innen vigyék hírül
S mikor erre járok,  A fehér sirályok,
A szép Tiszatájon  Ez a föld a legszebb
Otthonra találok.  Széles e világon.

               Tigyi László

ÓVODÁS GYERMEKNÉPTÁNC TALÁLKOZÓ TISZASASON

2014. Április 10-én a Tiszasasi Óvoda szervezésében megrendezésre került, a kistérség óvódáinak részvételével a 
remélhetőleg hagyományt teremtő, Óvodás Gyermeknéptánc  Találkozó. Hosszas előkészületek előzték meg a várva-
várt napot. Eredeti tervek szerint, csak helyet biztosítottunk volna a rendezvénynek, melyet a kunszentmártoni Szent 
Anna Katolikus Óvoda kezdeményezett - a tehetséggondozás jegyében – de végül a teljes szervezést és lebonyolítást a 
mi óvodánk  valósította meg.
A legelső lépés az volt, hogy értesítsük a környék óvodáit a rendezvényről és várjuk a jelentkezéseket. Nagy örö-
münkre tíz óvoda jelezte részvételi szándékát az eseményen, közel 200 gyermekkel. A hely adott volt, mert a község 
tornatermének befogadóképessége lehetővé tette a nagy létszámú gyermek- és vendégsereg kényelmes elhelyezését és 
az önkormányzat pedig minden segítséget megadott a lebonyolításhoz.
Egy hónappal a nagy nap előtt megkezdtük a gyerekekkel a felkészülést. Óvodánkban is működik Néptánc Tehetség 
műhely, de az alacsony létszám miatt az egész nagy-középső csoport,illetve két kiscsoportos kislány is be lett vonva a 
bemutatóba.
A gyerekek lelkesen, fáradhatatlanul , tanulták a gyermekjátékokat, csujogatókat, lépéseket, mozdulatokat, koreo-
gráfiát, hogy összeálljon a mi kis műsorunk. Úgy érzem, hogy egy gyermek sem kötelességnek érezte a felkészülési 
időszakot, hanem egy izgalmas játékként élte meg, minden percét. E közben készültek a gyönyörű népi ruhák, amit 
az Önkormányzattól kaptunk, hogy a mi óvodásaink büszkén és csinosan mutatkozhassanak be. Készült a dekoráció, 
melynek minden eleme a magyar népi művészetet tükrözte.
Eljött a nap, amikor a tornaterem díszben várta a népes vendégsereget. Szeretettel és izgatottan vártuk vendégeinket.
Rendezvényünk nem megmérettetés volt, nem értékelte az óvodák produkcióit zsűri, a részt vevő óvodák egy Emlék-
lappal  és sok-sok szép produkcióval lettek gazdagabbak. Nem ez volt a cél - mert tudjuk, hogy óvodás gyermekekkel, 
életkori sajátosságaikból, adottságaikból eredően bármilyen produktum, magához képest értékelendő -
 hanem az, hogy mindenki jól érezze magát és ismerkedjen a gyökerekkel, a népiséggel, hasonló korú, de más helyről 
érkező gyermekekkel és úgy érzem ezt kifogástalanul sikerült is megvalósítanunk. A vendégek köszöntése után 
egyenként bemutatkoztak az óvodák, majd egy közös Táncház zárta a találkozót, ahonnan remélhetőleg minden 
résztvevő, gyermek és felnőtt egyaránt,  jó érzésekkel , kedves emlékekkel csordultig telve térhetett  haza.
Köszönet illet mindenkit, aki segítségünkre volt abban, hogy jól szervezett, esztétikai élményeket nyújtó közös dél-
utánt töltsünk együtt. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a gyerekeknek azt az érzést, amit gyermektánc oktató 
óvodapedagógusként átélhettem velük.

Mátyus Anikó
óvónő

Szentjános bogárka

Házunk előtt üldögéltem     Remélem, hogy megtalálta
az esteli csendben,                nem mentem utána,
lábom előtt egy fűszál          nem zavartam a keresésbe
egy kicsit megrezzent.          nem álltam útjába.

Addig-addig nézegettem   Menj hát tovább kicsi bogár
s megláttam sokára,            járjál szerencsével,
a fű között botladozott       előbb-utóbb a boldogság
egy Szentjános bogárka.     megtalál téged.

Kislámását lóbálgatva
bandukolt a csendbe,
jobbra-balra világított
a párját kereste.

Garai Margit
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Tanulmányút Angliába

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola több fordulóban is benevezett és nyert a Comenius Iskolai Együttműködések Pá-
lyázatban. Az egyik projectben , melynek mottója „ Szabadság és kreativitás ” – a következő országok következő településeinek 
iskolái voltak a nyertesek.

Angliából Birmingham
Törökországból Adana
Lengyelországból Lodz
Magyarországról Cserkeszőlő

Az angol, török és lengyel vendégeket – tanár kollégákat és diákokat –az elmúlt ősz folyamán láttuk vendégül Cserkeszőlőben. 
Megismerték a települést, csodálatos iskolánkat, a gyógyfürdőt, illetve színes, érdekes programokat biztosítottunk számukra 
környező településeken. 
A pályázat befejező útja Birminghamba vezetett, ami Anglia második legnagyobb városa. Nagy öröm volt számomra, hogy ezen 
a tanulmányúton mint a cserkeszőlői iskola tanára vehettem részt , és hogy Gyói Gábor polgármester úr is útitársam volt az öt 
fős delegációban, mint társult iskoláinkat leginkább segítő és támogató faluvezető. 

Május 5-én indultunk a kora reggeli órákban repülővel, Münchenben történő átszállással Birminghamba. Már aznap érdekes 
programmal vártak bennünket angol vendéglátóink, a város hatalmas csokoládégyárába vittek el. Itt az előkészítés első mozza-
natától a szalagon legördülő kész csokoládékig végig tekinthettük az elkészítés minden fázisát, és természetesen kóstolhattunk 
is. 
Második napon meglátogattuk a pályázatban nyertes általános iskolát, akinek 60 fős diákcsoportjával autóbuszos kirándulásra 
mentünk a közelben lévő Stradfordba, Shakespeare szülővárosába. A következő egész napot az iskolában töltöttük, ahol megis-
merkedtünk az angol iskolarendszer sajátosságaival. Részt vehettünk a délelőtti tanítási órákon, illetve a délutáni foglalkozáso-
kon.
Az angol kisdiákok az iskola-előkészítő osztályt már a suliban, és nem az óvodában töltik.
Hatodik osztály végéig járnak általános iskolába, onnantól középiskolában folytatják tanulmányaikat. Tanítási módszereikben 
az angolok sokkal rugalmasabbak, mint mi magyarok. Oldottabb légkörben, kötetlenebbül, játékosabban tanítanak, és rengeteg 
eszközt használnak a megértés segítése érdekében. A munka közben elfáradó kisdiák felállhat, ihat, pihenhet. Az elmaradókat 
egy-egy kolléga magával hívja és egyénileg gyakorol, pótol vele. Délután a tanulók nem a lecke fölött görnyednek. Látogatásunk 
napján például egy-egy szakma sajátos mozzanatait játszották el. Például fodrászok is voltak, és szerencsére megigazították a mi 
frizuránkat is. 
A negyedik napot a város megismerésével szerettük volna tölteni, de az egész napos sűrű eső eléggé kedvünket szegte. Ezért a 
nap nagyobb részét abban a kellemes étteremben töltöttük, amely része volt a szállásunknak helyt adó panziónak, ahol lengyel 
és török barátaink is laktak. Késő délután ültünk repülőre, és Amszterdamban történő átszállás után éjszaka érkeztünk haza. 
Az út élményeit, az angol iskola sajátosságait elmeséltem itthoni kollégáimnak és tanítványaimnak is.

Nagy Lászlóné

   1.kép:Delegációnk;  2.:Iskola bejárata; 3.:Most angol diákokkal; 4.:Pillanatkép egy osztályból; 5.:Frizura igazítás;  6.:Homokozó az osztályban
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Majális...

...és gyereknap

Május 24-én, a délelőtt folyamán gyermeknapra került sor, melyen csapatok-
ra osztva vehettek részt a vetélkdeni vágyó kicsik és nagyok egyaránt. Kincsvadászat, 
activity, Orsi zenés műsora, sorverseny és más különféle játék és szórakozási lehetőség 
közül választhattak az érdeklődők. A délelőtt lezárásaként mindenféle finomságot kap-

tak az addigra igencsak megfáradt gyerekek és felnőttek 
egyaránt, majd egy közös népi tánccal zártuk a napot.

2014. április 26-án majális napi program került megrendezésre. A rendezvényen 
részt vettek kicsik és nagyok, anyukák és apukák egyaránt. Jó hangulatban telt a nap. Elő-
ször az iskolások, majd a Csépai és szelevényi táncosokból álló Dalma Dance tánciskolá-
sok fellépését tekinthették meg az érdeklődők. Volt családi vetélkedő, mesevetélkedő is, 
ami mint mindig, most is óriási sikert aratott, sokat nevettek a játékosok, együtt volt a csa-
lád. A nap folyamán „Puding és Palacsinta a Két ennivaló bohóc” fellépését tekinthették 
meg a gyerekek. Igyekeztünk a felnőttekre is gondolni és mindenféle korosztályt kielégítő 

programot összeállítani, így Egy perc és Nyersz vetélkedőt hírdettünk. 
Volt tombolasorsolás is, végül a napot egy fergeteges disco-val zártuk. 

Hegedűsné Szító Lilla
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Nyári ünnepkör
/Bár Tiszasas református község hagyományőrzés céljából említésre kerül a Búcsújárás/

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

Kármelhegyi Boldogasszony (július 16.)

„Jártunk a kunszentmártoni Kármel-búcsúra. Csépáról a templomból indultunk, Szelevényen keresztül a gáton mentünk gyalog: idősebb 
férfiak, asszonyok. Imádkoztunk, énekeltünk, pihentünk közben. Kunszentmártonra érve bementünk a nagytemplomba, ott imádkoz-
tunk, majd kimentünk a Karmelitákhoz. Karmelita atya fogadott bennünket; ott a kápolnában elénekeltük a következő Mária-éneket:

Skapuláré kegyes királynéja,
Trónusodhoz járulunk.
Ó, fogadd el szívünk hódolatát!
Amit most felmutatunk.
Skapuláré kegyes királynéja,
Hallgasd meg te lányod könyörgését.
Akik hozzád bizalommal jöttünk,
Fogadj hát el mindnyájunkat itt!

Sok helyről jöttek búcsúsok. Mise előtt jó nagy körmenetet csináltunk, 10 órakor. Azután volt a mise. Két óra fele elindultunk haza 
gyalog. A Körös-hídon áthidalva a Nepomuki Szent János történetét énekeltük. Később már vonattal, autóbusszal is jártunk. Ekkor már 
nem vittük a Krisztus-keresztet, meg a Máriás-lobogót, csak egy kis Mária-szobrot.” Az egyház emberei a jóhangú, szép kiejtésű éne-
kesekből előénekeseket neveltek. Ellátták őket ima-és énekeskönyvekkel, a búcsúkba a papok is eljártak, irányították őket, mit hogyan 
csináljanak. Később már önállóan is elvezettek egy-egy búcsús csoportot. Mészáros Mária volt előénekes imakönyvében, mindjárt az első 
oldalon ez a megsárgult felirat olvasható: „Fialka Lajosné ez az imádságos könyv. Vettem Máriaradnán, 1906. május 16-án.” Fialka halála 
után került Mészárosékhoz. A nyomtatott részek mellett a végén kézzel írott imák, énekszövegek olvashatók, pontos utasításokkal, pl. 
ének a Szentkúthoz való megérkezéskor, vagy: Búcsú Szentkúttól. Hogy milyen színvonalon tevékenykedett egy volt előénekes, azt a 
magnószalag tanúsítja. Bár szeme világát hályog fedi, de elolvasva az egyes elfelejtett részeket hangosan, még éneklésre tudtam bírni.

Búcsújáró helyek tehát: Csépa, Tiszaug, Szelevény, Kunszentmárton, Csongrád, Mátraverebély, Máriaradna, és a Fülöpszállás melletti 
Szentkút. A tiszasasi és csépai katholikusok ezeken a helyeken fordultak meg leginkább. Legkedveltebb volt a szentkúti búcsú pünkösd-
kor, bár egykor két nap alatt értek oda gyalog. Íme a búcsúscsoport egykori útja: „Pénteken reggel elindultunk Csépáról gyalog. Vittük a 
Jézus-keresztjét és a Szűz Máriás lobogót. Tiszasason komppal mentünk át a Tiszán, közben imádkoztunk, énekeltünk, átértünk Alpárra. 
Ott megreggeliztünk, elindultunk 2 órakor Félegyháza felé. A hosszú úton imádkoztunk, énekeltünk, beszélgettünk, közben pihentünk 
is. Este 6 órakor érkeztünk Félegyházára, ott megaludtunk házaknál. Szombaton 11 órára értünk a Szentkúthoz. Ott egyik csoport ment, 
a másik imádkozott abban a templomban, amelyikbe mi jártunk. Utána elmentünk a sátorok közé búcsúfiát vásárolni. Mikor besöté-
tedett, hozzá fogtak a stációt végezni: ott van a 14 stációs kép felállítva körül, mely Jézus szenvedéseit ábrázolja. Azon elindultunk, el-
mondtuk végig, utána prédikáltak a tisztelendők minden órában. Éjfélkor elénekelték azt, hogy: „Tizenkettőt ütött már az óra.” Éjfélkor 
elkezdték az összes búcsúsok a stációt, majd kb. 2 órahossza pihenés volt. Elmentünk megmosdani, ügyeinket intézni. Vasárnap korán 
reggel gyóntattak a papok minden órában. 10 órakor volt a nagymise, utána nagyon-nagy körmenet volt. 12 órakor ebédeltünk, majd 3 
óra körül indultunk a Szentkúttól be Félegyházára. Naplementére beértünk a szálláshelyekre, ahol megaludtunk. Reggel 8-kor indultunk 
Félegyházáról Alpárra, ott pünkösd hétfőjén misét hallgattunk, majd ebéd, pihenés 2 óráig. Hétfőn este értünk haza Tiszasason át Csép-
ára. Legkedvesebb Mária-énekünk a búcsúk alkalmával az alábbi volt: Mária képednél, mennyei székednél,
                                                                                                                                           Földig leborulunk, hozzád felsóhajtunk
                                                                                                                                            Drága Szűz Anyám.
                                                                                                                                            Elértük célunkat,
                                                                                                                                            Fogadj mindnyájunkat!

                                                           Végy bennünket hozzád
                                                                                                                         Fönt a mennyországba,
                                                                                                                                             Hogy ott legyünk veled.
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Folytatás....

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

A búcsú a katholikusok számára elsősorban lelki szükséglet kielégítése volt; a reformátusok szórakozási alkalomnak tekintették. Átmentek Csépára, a 
Jakabi-búcsúba: (Csépának Szt. Jakab a védőszentje) júl. 25-én van Jakab-nap, s az említett ok miatt jeles nap.
Az igazat megvallva a sasiak szívesebben jártak Ugra búcsúba, bár ez kisebb méretű volt, mint a csépai. Egyúttal meglátogatták rokonaikat is. Mindkét 
községbe vonzotta őket a látványosság, a bazárosok sátrai, portékái. A sátrakban szentképeken szobrokon, rózsafüzéreken kívül árultak bicskát, szala-
got, kendőt, kalárist, gyűrűt, mézeskalácsot, törökmézet is. A tömeg sürgése-forgása, a bazárosok kiabálása élmény volt.

Így kínálták portékáikat:
Aki vesz, annak lesz,
Aki nem vesz, beteg lesz!

Tóni válogatni hagy:

Háromezer korona az ára,
Így lesz máma minden elprédálva,
Háromezer korona,
Minden egyes darabja.
Háromért darabját,
Amelyiket akarják!
Jaj, de finom, jaj de jó!
Háromért darabját!
Amelyiket akarják!

A búcsús nép válogatott is. A legények kalárist kedvesüknek, a nagymamának imakönyvet, a kislányoknak szalagot, kisfiúknak bicskát. Már majdnem 
elköltötték minden pénzüket, amikor felhangzott a „hetes bazár” felől: A „Lédererné mi van a kosárba” dallamára…

Hét az ára, potom ára,
Máma el lesz licitálva!
Hét, hét, hét,
Minden darab hét!

   A búcsújáró helyeken megjelentek a mutatványosok is. Tiszaugon is volt „sergő”, hinta, céllövölde. A körhintát fiatal fiúnak hajtották: ötszöri meghaj-
tás után egyszer ingyen beülhettek a körhinta ülésére. A mutatványos így hívogatott indulás előtt:

Tessék kérem beszállni!
Három a kocsi, négy a ló,
Aki felül, annak jó!

„Egyszer Bazsó Imre, meg Szalai Józsi felmásztak a hajtókarokhoz a ponyva alatt. A tulajdonos nem vette észre őket. Irtó meghajtották a sergőt… Egy 
asszony kivágódott az ülésről a „hetes bazár” hátujjára. A sátor felfordult oszlopostul, az árus meg alatta vót.” A mozi, meg a tévé elterjedése előtt ilyen, 
s ehhez hasonló történetek eseményszámba mentek a falvakban.
Az ugi búcsú nevezetessége volt még, hogy Keszler uraság mézeskalácsot szórt a nép közé egy emelvényről. „Szórta a porba, a nép meg kapkodta. Tet-
szett az uraságnak, hogy úgy igyekeznek elkapni még a levegőben a búcsúfiát. Elszórt ám sokat, egy zsákkal is.”
Tiszaugon ma már nem tartanak búcsút, (valószínűleg a község kis létszáma miatt maradt el) de a szomszédos kath. helységekben: Csépán, Szelevényen, 
Kunszentmártonban az idén is volt. Csépára még Csongrádról is jöttek a Jakabi búcsúba. Ma már nem gyalog járnak, hanem vonattal, autóbusszal, vagy 
gépkocsival.
Még a búcsúkeresztanyáról néhány szót! „Aki először volt búcsúban, hívott egy keresztanyát, hogy keresztelje meg. Az illető pohárból vizet csordított 
kereszt alakban a felkérő személy fejére, ezért hívták búcsúkeresztanyának. A keresztelés emlékére vettek egy szentképet ajándékba a keresztanyák.”
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Lassan közeledik

                     a FALUNAP....

Idén augusztus 09-én, újra falunap.A tavalyi programokhoz ha-
sonlóan, idén is igyekszünk minél színesebb és változatosabb 
programot összeállítani. Sztárvendégünk az idei évben több is lesz 
Pál Tamás ex-megasztáros és Zorgel Enikő előadása, majd az 
est fénypontjaként 3 kiválló színész és énekes többek között Szakos 
Andrea ex-megasztáros előadása. A reggel a hagyományok szerint 
egy zenés ébresztővel indul, majd ünnepi megnyitó következik a 
szoborparkban. A nap folyamán iskolások és óvodások mutatják 
be, hogy mivel készültek az ünnepségre. Erős ember versenyen 
szurkolhatunk, lesz tűzijáték, kirakodó vásár, hot-dog árus, csil-
lámtetoválás, ugrálóvár, este élőzene és disco és még sok más 
érdekes program.

Reméljük sokan kedvet kapnak és ismét ellátogatnak rendezvé-
nyünkre. A részletes programokról később számolunk be.

Pályázati Felhívás 
Falunapi vendéglátás lebonyolítására

A képviselőtestület döntése alapján az idei évben a falunapi vendéglátást egy vendéglátó számára kí-
vánja biztosítani az alábbi pályázati feltételek teljeülése mellett:

1. A vendéglátó pályázatában mutassa be a kitelepüléshez, és a különböző értékesíteni kívánt termékfé-
leségek (szeszesital, étel, stb.) árusításához szükséges engedélyeket.

2. A pályázónak vállalnia kell a falunapi teljes körű ital (folyó és üveges), valamint a délutáni, esti órákra 
az étkezési lehetőség biztosítását (hot-dog, hamburger, stb.)

3. A pályázónak vállalnia kell a kitelepülés idejére a tevékenységével kapcsolatos összes felelősséget.

4. A falunapra vonatkozó területhasználati díj: bruttó 150.000 Ft, melyet a pozitív döntés elbírálása után 
legkésőbb 8 nappal az önkormányzat pénztárába kell befizetni.

5. A pályázatban fel kell tüntetni az adott napon foglalkoztatott létszámot, valamint csatolni kell egy 
tervezett árjegyzéket az árusítani kívánt termékekről.

6. A villamos energia kivételével az összes feltételről a pályázónak kell gondoskodnia (sátrak, padok, 
stb.)
A pályázat beadási határideje 2014. július 15.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban keresse a rendezvény szervezésével megbízott Hegedűsné Szító 
Lillát a Művelődési házban személyesen, vagy  a 30 572 3757 telefonszámon.



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

 2014 • április-május-június                                                          9        
Nyaralás kisgyermekkel

A gyermek születése nem csak a csecsemő, de a szülők számára is új élet kezdetét jelenti. A hétköznapok megváltozásán túl a nyaralásra is 
sokkal körültekintőbben, több szempont figyelembevételével kell készülni...
A gyermek megérkeztét követő években általában az édesanya az a családban, aki leginkább igényli a nyaralást, hiszen szüksége van a 
helyváltoztatásra, arra, hogy kimozduljon az otthon falai közül. Ennek semmi akadálya: mehetünk kisbabával nyaralni akár külföldre is. 
De mi mindenre kell figyelnünk, milyen előkészületet igényel az utazás? A kérdés megválaszolásában dr. Varga Rózsa gyermekgyógyász 
segít az érintetteknek.

Óvatos fürdőzés:
Csecsemőkorban a gyermekek sokkal hajlamosabbak a fertőzésekre. Ezért egyéves kor előtt a higiéniás szempontok figyelembevétele 
kiemelkedően fontos a nyaralásnál, a nyaralóhely kiválasztásánál.

Csak olyan helyre ajánlott utazni, ahol a pelenkázáshoz, a fürdetéshez, az étel elkészítéséhez és a pihenéshez adottak a megfelelő higiéni-
kus körülmények. A második évben már lehet vízpartra menni a kicsivel, de fontos, hogy a kisgyereket még ne vigyük abba a vízbe, ahol 
mindenki más fürdik, inkább kis, felfújható medencét készítsünk számára, abban lubickoljon, így megóvjuk a fertőzésektől.
- Fontos! Amennyiben más gyerekkel közös medencében fürdik együtt a kicsi, a pacsálás után zuhannyal mosdassuk le, és adjunk rá csere 
fürdőbugyit!
Lényeges, hogy a strandon - vízben és szárazon is - legyen a babán bugyi, mert a külső nemi szerveken keresztül - főleg a kislányoknál - 
hamar bejuthatnak a szervezetbe a különféle kórokozók. Nagyobb gyerekkel már bátran mehetünk sátrazni is, vízbe is, de az általános 
higiéniai szabályokról sose feledkezzünk meg!

Extra fényvédelem kell!

Gyerekek esetében különösen kell figyelnünk a fényvédelemre, mert a bőr nem felejt, és csecsemő-, illetve kisgyerekkorban különösen 
érzékeny. Minél magasabb faktorszámú (30-40) krémmel - kaphatunk kifejezetten gyerekeknek valót - kenjük be a baba bőrét, és fürdőzés 
után ismételjük ezt meg! Természetesen 11.00-15.00 óra között semmiképpen se vigyük napra a gyereket, de a többi napszakban is inkább 
a félárnyék javasolt!

A kicsik fejbőrét általában gyenge hajzat borítja, ezért könnyebben megégetheti a nap. Ezért kell a fényt visszaverő, fehér színű kissapka. 
Természetesen a nagyobb gyerekeknél is fontos a fényvédelem. Ezért az ő esetükben figyeljünk rá, hogy ne legyenek túl sokat a vízben, 
mert ott a felerősödő sugárzás miatt könnyebben leéghetnek. A legfontosabb szabály, hogy mindig fokozatosan szoktassuk hozzá a gyere-
ket a naphoz! Tengerparton különösen jó szolgálatot tehet fehér pamutpóló viselése is. 

Étel-ital:
Az étkezésre való felkészülésben is figyelmesnek kell lenniük a kisgyerekkel utazó szülőknek! A szoptatós anyukáknak javasolt felíratniuk 
tápszert a biztonság kedvéért, hisz nem lehet tudni, hogy a környezetváltozás hogyan hat vájuk. Nagyobb gyerekeknél a nyaralás alkalmá-
val célszerű a már bevált és megszokott ételeket készíteni, hiszen a környezetváltozás már önmagában befolyásolhatja a gyermek 
fizikai állapotát, így nem tanácsos ilyenkor változtatni a már megszokott táplálkozáson. Figyeljünk rá, hogy olyan helyre menjünk, ahol 
van megfelelő hűtési lehetőség és higiénikus terep az étel elkészítéséhez!
- Ne feledjük! Mindig legyen a táskánkban víz, limonádé vagy gyümölcslé, mert fontos, hogy a gyerek kellő mennyiségű folyadékot kapjon 
a nyári melegben! Kínáljuk akkor is, ha magától nem jelzi, hogy szomjas! Sose adjunk túl hideg italt a gyereknek, mert attól megbeteged-
het!

Esetleges betegségek:
Amennyiben a gyermeknek van valamilyen alapbetegsége, az arra szedett gyógyszereket mindenféleképpen vigyük magunkkal, akkor is, 
ha ritkán jelentkező a probléma, mert nagy gond lehet, ha az épp a nyaraláson jön elő!
Amennyiben külföldre utazunk - főleg, ha a fejlődő országok valamelyikébe -, legalább két hónappal a nyaralás előtt nézzünk utána, hogy 
szükség van-e valamilyen oltásra! Ebben a kérdésben oltástanácsadóval érdemes konzultálni.
Fel kell készülnünk a sérülésekre, ezért fertőtlenítőszert és kötszert fontos vinnünk magunkkal! Nagy sebekkel járó sérülések esetén feltét-
lenül kérjünk orvosi ellátást a nyaralás alatt is!
Láz a legkülönbözőbb betegségek kapcsán előfordulhat. Érdemes valamilyen lázcsillapító készítményt vinni kúp és tabletta formájában is, 
mert például hányás esetén a kúpot tudjuk használni, míg hasmenésnél a tablettát.
Hányás-hasmenés sok esetben előfordulhat „utazók betegsége”-ként, ami a helyi viszonyok hatására alakul ki. Gyakran a gyomornak 
idegen élelmiszer okozza a problémát, ezért lehetőleg ne vegyünk a gyereknek - és magunknak se! - utcán árusított élelmiszert, főleg húst! 
Csak palackozott vizet igyunk, és a fogmosás is ezzel javasolt! Abban az esetben, ha hasmenéssel, hányással járó betegséget kapott a 
gyerek, nagyon fontos a folyadék- és az ásványianyag-pótlás! A normolit por vízben feloldva pótolja azokat a kiürült anyagokat, amikre 
a gyermek szervezetének szüksége van. Továbbá fontos a bélflóra regenerálása is, különösen akkor, ha antibiotikus kezelést is kapott a 
gyerek. Véres széklet vagy véres hányás esetén azonnal forduljunk orvoshoz!
Előfordulhat megfázás, illetve más felső légúti betegség, amikre olyan szert érdemes vinni, amit itthon is adnánk a gyereknek ilyen eset-
ben. Kiváló a nem keserű grépfrútmagcsepp, a kasvirág- és macskakaromtea.
Homeopátiás szerek közül az Aconitum, a Belladonna, az Echinacea és az Arnica okvetlen legyen késznél (D6 vagy D6-os potenciával)!
Árnika- és körömvirágkrém nélkül kicsikkel sohase keljen útra! Az előbbi ütés, zúzódás, rándulás, ficam, vérömleny, az utóbbi horzsolás, 
bőrgyulladás vagy -sérülés esetén használatos.
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