
Május 7-étől 15-éig ismét Erdély-
ben vizsgálnak a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) 
önkéntes orvosai. Az itt-tartózko-
dásuk részletes programja még 
nem ismert, de az már biztos, 
hogy mintegy huszonöt magyar-
országi orvos érkezik Hargita 
megyébe.

HN-információ

A Nemzetközi Gyermekmen
tő Szolgálat önkéntes orvo
saiból álló csoport évente 

kétszer jön Hargita megyébe, hogy 
kórházakban, iskolákban, óvodák
ban szűrjék, vizsgálják és gyógy
kezeljék a rászoruló gyermekeket. 
Ezenkívül gyógyszerekkel, gyó
gyászati segédeszközökkel, illetve 
szakmai továbbképzéssel segítik az 
intézeteket. Tavalyi itttartózkodá

suk során a szervezet önkéntesei több 
mint tízezer vizsgálatot végeztek, 
ezenkívül az NGYSZ által felújított 
csíkszentmártoni Korai Fejlesztő 
és Rehabilitációs Központban is 
periodikusan rendel a szervezet két 
magyarországi gyermekneurológusa. 

Azon túl, hogy az orvoscsoport 
tagjai vizsgálják és kezelik a Har
gita megyei gyermekeket, idén is 
sor kerül a hagyományos erdélyi 
gyermek és ifjúsági focikupára 
Csíkszentdomokoson, melyet az 
Aranycsapat tagja, a Gyermekmen
tő Szolgálat Sportbizottságának 
elnöke, Buzánszky Jenő vezet. A 
korábbi évekhez hasonlóan, a győz
tes csapatokat a szolgálat vendégül 
látja a Fővárosi Önkormányzattal 
közösen szervezett huszonegyedik 
budapesti Városligeti Gyermekna
pon, május 28–29én.
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Huszonöt önkéntes orvos érkezik
tANácSok brINGáSokNAk 5.

20”-es kerékméret

A tANácSok GAZdájA:

Általában már 34 éves kortól 
használható az ilyen kerék
mérettel készült gyermekke

rékpár, ez egyébként a leggyakoribb 
méret. Mivel kereke megegyezik a 
BMX kerékmérettel, ez egyben a 
leghosszabb ideig használható típus: 
egészen 78 éves korig kényelmes 
marad. (Gondoljunk arra, hogy 20”
es BMXeket felnőttek is hajtják!) 
Ez az életszakasz egyben a motori
kus fejlődés egyik legfontosabb ál
lomása, tehát sok múlik azon, hogy 
ebben az időszakban mennyit hajt, 
következésképpen mennyit ügyese
dik a gyermek. Egy megbízható, jól 
működő, testmérethez passzoló ma
sina sokat segít abban, hogy a gyer
kőc motivált maradjon…

Mivel ebből a típusból sokat ad
nak el, mind a választék, mind a 
minőségi szórás szélesebb. A hiper
marketekben találunk igen olcsó, de 
lényegében használhatatlan modelle
ket, jobb kerékpárkereskedésekben 
viszont akár felnőttkerékpárokon 
is fellelhető, igényes alkatrészekkel 
szerelt kerékpárokkal is találkozunk. 
Persze az sem jó, ha egy gyártó gé
piesen lemásolja az egyik MTB ke
rékpármodelljük felszereltségét: a 
20”es méret korosztálya még nem 
rendelkezik akkora kézmérettel, mely 
egy felnőtteknek készült fékkart biz
tonságosan tudjon használni, illetve 
– ha van a gépen váltókar – annak 
is tekintetbe kell venni az anatómiai 
korlátokat. Hasonlóképpen a hajtó
kar legyen 20 mmrel rövidebb, azaz 
150155 mm hosszú, az áttétel pedig 
olyan, melyet a gyengébb lábak is ha
tékonyan tudnak hajtani.

A vázméret tekintetében nincs 
túl sok variációs lehetőség: legfeljebb 
a felsőcsőkialakítás szokott változni, 
mely ha alacsonyabb, könnyebb fel 
és leszállást biztosít. Ennek általában 
csak az szab korlátot, hogy a fiúk nem 
szeretnék, ha lánybiciklinek néznék 
szeretett kétkerekűjüket. Fontos 
még, hogy a középcsapágymagas
ság ne legyen túl nagy. Régebben 
sajnos gyakori volt a BMXutánzat 
gyermekbicaj, ahol ezt a tényezőt 
nem vették figyelembe, így a gyerek
nek vagy nem ér le a lába (potenciáli
san igen veszélyes lehet), vagy zsugor
ban teker, mely nemcsak a hatásfokot 
rontja, de nem tesz jót a fejlődésnek 
és alapjában véve igen kényelmetlen. 
Ma már szerencsére ez a gyermekke
rékpártípus kezd kimenni divatból, 
és jól használható típusok váltják fel.

Ha már a BMXutánzásnál tar
tunk, érdemes megemlíteni, hogy a 
bütykös köpeny divatos mountain 

bikemegjelenést sugall, de ha nem 
terepen használja a gyermek, akkor 
rontja mind az irányíthatóságot, 
mind a hatékonyságot. Ahogy a gu
mikat szétfékezte, cseréljük simább 
futófelületűre. A fékezés tekinteté
ben ennél a kerékméretnél már két 
megközelítés közül választhatunk. 
Egyesek úgy tartják, hogy a gyermek
nek ideje megtanulni a kézifékezést, 
így a 20”es modellekre általában 
ilyent szerelnek. Mások a biztonságot 
helyezik előtérbe: a gyermek lábereje 
még mindig jobb fékhatást biztosít, és 
ezt legfeljebb egy jól működő első ké
zifékkel érdemes kiegészíteni. Persze 
ha váltós kerékpárt választunk, akkor 
a kérdés fel sem merül: a gyermek ta
nuljon meg abroncsfékkel közleked
ni! Ebben az esetben még fokozot
tabban figyeljünk arra, hogy a fékkar 
mérete a kéz méretével összhangban 
legyen, az állítható fékkartávolságú 
típusok esetében hangoljuk/hangol
tassuk össze a kettőt.

A fokozatváltó nem létszükséglet, 
legfeljebb abban az esetben, ha gyak
ran kell emelkedőket leküzdeni. Min
denképpen válasszunk minőségi vál
tórendszerrel szerelt gépet (Shimano, 
SRAM vagy SunRace emblémát ke
ressünk!), máskülönben a rossz mű
ködés miatt a gyermek úgyis egysebes
ségesként fogja használni a kerékpárt. 
A váltó használatát meg kell tanítani a 
gyermeknek, ami megint csak a szülő 
feladata lesz. Mint láthatjuk, sok érv 
szól a váltó nélküli modellek mellett, 
ráadásul még olcsóbbak is, azonos ár 
mellett pedig minden bizonnyal meg
bízhatóbbak.

Mint a 16”es típus esetében, itt 
sem árt rendesen összeszerelni vagy 
szereltetni az új kerékpárt. A nye
regmagasságot úgy állítsuk be, hogy 
eleinte mindkét cipőorr leérjen, 
majd később emelhetjük annyira, 
hogy csak az egyikkel tudjon bizto
san megtámaszkodni. Ha a kormány 
magassága állítható, emeljük addig, 
hogy a gyermek felsőteste maximum 
45 fokban dőljön előre, de a 2030 
fok lenne az ideális. A kerékpárt for
galommentes környezetben próbál
tassuk ki a gyermekkel, és a hiányos
ságokat mihamarabb orvosoljuk. Ha 
78 éves kor környékén úgy látjuk, 
hogy a gyermek már nagyobb kerék
páron is biztonságosan tudna hajtani, 
látogassunk el egy kerékpárkereske
désbe, és döntsük el, hogy szükség 
vane az átmeneti méretnek tartott 
24”es kerékméretű masinára, vagy 
már egy kis vázmérettel rendelkező 
mountain bike lesz a lassan tinédzser
ré váló gyermek következő gépe…


