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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!
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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó: INFÓREKLÁM Kft.  9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel.: 96/260-176
Felelős kiadó: Tárkányi Mária ügyvezető
Megjelenik:  Csorna, Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled városokban és további 

40 településen 24.000 példányban.
Lapzárta: keretes hirdetések: kedd 12.00 óra,  apróhirdetések: szerda 12.00 óra
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 9300  Csorna, Arany J. u. 5. Tel./Fax: 96/260-176
e-mail: csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web: www.inforeklam.hu, www.szuperinfo.hu, 
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft. 
Terjesztés: Arrabona Post Kft. 

A Szuperinfó Csorna-Kapuvár lap  hirdetési hetilapként fizetett hirdetéseket tartalmaz,
melyek valódiságát szerkesztőségünk nem vizsgálja, a megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk. Jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétől szerkesztőségünk elzárkózik. 
Az újságban megjelenő politikai  vagy társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a 
szerkesztőség  vagy a kiadó véleménnyét.  
Kiadó a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal.
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 5 napon belül fogadjuk,
az általunk okozott hibáért maximum a hirdetés díjának mértékéig vállaljuk a
felelősséget.

Médiapartnerünk: 
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2019. szeptember 13.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Szept. 28. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán
önálló estje

Szept. 28. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69

Szept. 30. hétfő 17:00 óra
Beled, Művelődési Központ
Németh Fáni és zenekara koncertje
Koncz Zsuzsa dalaiból

Okt. 5. szombat 8:00 óra
Jánossomorja, Ált. Iskola
Hanságfutás

Okt. 5. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély, Mari-
onettszínház - Sárik Péter Trió –
Jazzkívánságműsor különkiadás

Szept. 13. péntek 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
BLOW UP! Péntek 13 - Pixa

Szept. 14. szombat 19:00 óra 
Csorna, Árkád Coffee Bar
Nyárzáró buli

Szept. 15. vasárnap 17:00 óra
Csorna, Premontrei Apátság
Rendkívüli tárlatvezetés a láto-
gatóközpontban

Szept. 18. szerda 17:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Könyvbemutató beszélgetés: Akik
tollat fogtak c. antológia bemu-
tatója

Szept. 20. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ

Dumaszínház: Szomszédnéni Pro-
dukciós Iroda

Szept. 20-22. péntek-vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
XII. Haydn-Vonósnégyes
Fesztivál

Szept. 21. szombat 9:00 óra
Fertőszentmiklós, Fő tér
Szüreti Fesztivál

Szept. 22. vasárnap 11:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
A kaland folytatódik zenés mese-
játék

Szept. 25. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Hangraforgó Együttes koncertje

E-On műszaki hiba 
bejelentés  0-24 óráig

tel.: 06-80-533-533 

nkM Észak-Dél
Földgázhálózati Zrt.
A gázszivárgást vegye
komolyan! Ha gázszagot
érez, haladéktalanul
hívja a területileg illeté-
kes földgázelosztóját.

Éjjel-nappal díjmentesen
hívható telefonszám:

tel.: 06-80-440-141.

Pannon-Víz Zrt.
A gyors beavatkozást
igénylő hibákról 
(pld. víz-csőtörés, csator-
nadugulás) értesítsék 
diszpécserszolgálatunkat: 

tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
tések a 

06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

kÖZÉrDEkŰ
  Okt. 10. csütörtök 17:30 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Kifordítva Együttes koncertje

Okt. 10. csütörtök 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Színház: Zsákbamacska zenés
vígjáték

Okt. 18. péntek 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Kiss Ádám, Beliczai
Balázs

Okt. 19. szombat 10:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Beledi Kolbászfesztivál

További 
programok az 

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!
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Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki Swift
Wagon R, Bora, Polo vétel-eladás-
beszámítás. Farád 06-30/602-8858

Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül.
Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777

2T össztömegű autószállító trailer
bérelhető, 10.000 Ft/nap. Saját súlya
400 kg. 1600 kg hasznos teher szál-
lítható rajta. Hossza: 4,2 m szé-
lessége: 2 m. B+E vagy C+E
kategóriás jogosítvány szükséges
hozzá. Érd.: 06-30/9470-370

VW Passat TDI 2001-es évjárat telje-
sen gyári állapotban, osztrák pa-
pírokkal eladó. Iá: 360.000 Ft
06-20/2911-682

Audi A4 2004-es évjárat ezüst, 1 év
osztrák műszakival, első tulajdonos-
tól, gyári állapotban eladó. Iá:
750.000 Ft 06-20/2911-682

Mercedes 307-es platós (390-es)
136.000 km-rel, gyári állapotban os-
ztrák papírokkal eladó. Iá: 550.000 Ft
06-20/2911-682

Keresek 50-60 éves Zetor 25K vagy
3011 traktort. Elsősorban felújításra
szoruló, üzemképes érdekel, lehető-
leg papírokkal. +3620/9269259

Jó állapotban lévő Simson motort
vásárolnék magánszemélytől. 06-
30/4033-461

Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 km-rel,

újszerű, megkímélt állapotban eladó.
Érd.: 06-20/772-0640

Tojóhibridek Tetra SL jércék 4 hóna-
posak kaphatók 1500 Ft/db a Vitnyédi
kertészetben. Érd.: 06-70/555-6606

Előnevelt fehér húshibridek elője-
gyezhetők, 15, 20 hetes jércék és csi-
betáp kapható. Babót
06-70/337-3514

Németjuhász, kaukázusi  kölykök
eladók. Babót 06-70/459-6788

Konyhakész egész csirke kapható
Rábcakapin és Jánossomorján
szeptember 9-től 23-ig. 06-20/247-
4843

Egy öt és kilenc hónapos jerke eladó
Vitnyéden. Érdeklődni a
+36302261511 telefonszámon lehet-
séges

9 db leválasztott malac eladó. Csorna
06-30/591-9019

Tojótyúkok eladó. 06-30/416-7064

Kan disznó eladó. 06-70/459-7951

Egy éves kan kiskutyát (tacskó jellegű)
elajándékoznám, leinformálható
helyre. 06-20/3253-409

Gyönyörű fajtatiszta Rhagdoll cicák
eladók. Családias környezetben
nevelkedtek, parazitamentesek, oltot-
tak. Csak leinformálható helyre. 06-
30/2858-065

Dugulás elhárítás bontás nélkül. Karsa
Antal 06-20/4260-222

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.face-
book.com/krealmanyosdi 06-70/555-
2898

Kárpittisztítás! Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 06-
30/9869-672

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bú-
torkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245

JárműCsornán eladó 110 nm-es, 3 szobás
családi ház. 640 nm-es telken, garáz-
zsal, melléképületekkel. Gáz, cserép-
kályha, vegyestüzelésű kazán
fűtéssel. Érd.: 06-20/2532862

Kapuváron építési telket vásárolnék,
akár lebontásra váró házzal együtt is
06-70/277-3236 esti órákban

Családi ház eladó Kisfaludon.
Összkomfortos 25 fő elszállására is
alkalmas. 06-20/398-5670

Eladó Kapuvár belterületén 90 nm, 2
szobás családi ház. Rendezett ál-
lapotú, gázfűtéses. Terület 1364 nm
rajta udvar, gazdasági épület talál-
ható. Ár: megegyezés szerint 06-
30/9370-655

Kapuváron 198 m2-es összkomfor-
tos, 2 szintes, 4 szobás családi ház
1000m2-es telken eladó.   27 m Ft
CsornaIngatlan Katrinecz Tamás
+36-20/44-044-74 

Farádon az Árpád és a Várdomb utca
között 1100 nm építési telek eladó,
jelenleg csak szennyvízzel ellátott Ár:
11 ezer Euró 06-30/447-5596

Családi ház eladó Kapuváron a sz-
abadság utcában. A telek
alapterülete   1436m2. A ház 92
m2   16.990.000 Ft  Érd: 0630/452-
6084

Csornán központi helyen 53 nm-es
első emeleti erkélyes lakás eladó. Ár:
18,7 M Ft 06-20/206-7911

Babóton 105 m-es felújított 3 szobás
családi ház 4019 m2-es telken
eladó.  13,4 m Ft CsornaIngatlan Ka-
trinecz Tamás +36-20/44-044-74 

Szanyban 65 m2-es összkomfortos
családi ház  2 szobával, 628 m2-es
telekkel eladó.  4,5 m Ft CsornaIngat-
lan Katrinecz Tamás +36-20/44-044-
74 

Rábatamásiban 300 négyzetméteres
ingatlan 1428 négyzetméteres telken
eladó. Tel.: 70/7758596.

Csorna és környékén szántóföldet
bérelnék 06-30/487-1780

Kiadó

IngAtlAnbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

állat

SzolgáltatáS
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Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel.
Redőnyök, szúnyoghálók javítása:
96/245-064

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. ked-
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes áraján-
latot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila

Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építői-
pari munkákat beázások megszün-
tetését vállaljuk 06-30/3799-313

Festést, burkolást, parkettázást rövid
határidővel vállalunk. Precíz munka,
kedvező ár. Hívjon bizalommal! 06-
20/252-5808, 06-20/391-2004

Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszál-
lítást vállalok. 06-30/939-1346

Palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezek, bádogos munkák,
stablon deszka lemezelése tetőfedés,
tetőjavítás lapostetők szigetelése
kúpcserepek kikenése tetőmosás
javítások vállalása. 06-20/293-1175

Tetőfelújítás faházak építése,
felújítása. 06-70/388-8816

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft szín-
választékkal, raktárkészletről elvihető.
0 6 - 3 0 / 6 3 9 - 1 5 7 4
www.szaszabutor.com

Aranypénzeket, ezüstpénzeket, 
komplett pénz gyűjteményeket eset-
leg régi hagyatékot vásárolnék. Tel.:
06 30 351 9237

Vörös kavics eladó Hövejről 1.250
Ft+ÁFA / tonna áron. Tel.: 20/3741-
383

Eladó 1 db íróasztal, 2 db antik 2 ajtós
szekrény, 1 db sertéskatroc hagyaték-
ból. Tel.: 06-20/772-3306

Soproni, kékfrankos, minőségi
szőlőtermény eladó: 90 Ft/kg. Tele-
fonszám: +36-30/338-9892, +36-
30/338-9455.

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban
600 db-os raktárkészletről azonnal vi-
hetők! www.hasznaltablak.hu

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240*200-as,
240*210-es, és 250*200-as méret-
ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
0630/610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre
u. 13.

Fehér szőlő szeptemberi szüreteléssel
eladó Fertőszentmiklóson 06-
30/6522-389

Kékfrankos szőlő eladó Fertőszent-
miklóson szeptemberi szüreteléssel
06-30/6522-389

Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 80 db valamint ter-
mosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/418-
7600

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zár-
ral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér szín-
ben, jobbos és balos kivitelben eladók.
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 .
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel)
69.900 Ft/db, valamint 138*208-as
(kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Legmagasabb áron vásárolok bélyeg-
gyűjteményeket,1945 előtti képes-
lapokat,papír és fémpénzeket.
Filadiszkont 1064 Budapest Vörös-
marty u 65 Tel:06209364757 Tel:
0616085320

Robix 56-os kapálógép + egy fűnyíró
ingyen eladó. 380 V morzsoló villany-
motor árában eladó. Fa mázsa 350
kg-os + fűnyíró ingyen eladó. Szár-
föld, Fő u. 128. 96/252-259

220 literes Zanussi önolvasztós
hűtőszekrény eladó. 06-20/950-6378

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot hagy-
atékból, bútorokat, mindenféle öreg
hagyatékot 06-70/675-5104

Ztech háromkerekű 3 éves elektro-
mos robogó eladó. Csorna 96/262-
305, 06-30/585-5062

Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
Érd:06/20/804-2771

Osztrák-német bazár. Bicikli
kiárusítás, ruhák (200 Ft/db), lakás-
textil, lakberendezés, konyhafelsz-
erelés, műszaki cikk, lábbelik, táskák,
fűnyírók, bútorok, darálós kávéfőzők.
Szeptember 14. (szombat 15-17
óráig), szeptember 22. (vasárnap 15-
17 óráig)  Szil, Béke u. 21. 06-
20/486-2389

Rácsos kiságy matraccal (120x60)
újszerű állapotban és 1 db fenyő színű
íróasztal Kapuváron eladó. 06-
20/385-6818

Eladó mezőgazdasági eszközök:
pétisó szóró, osztrák vetőgép,
egysoros kukorica silózó, ganajrakó
kanál, kavics rakó kanál, rönkfogó
kanál. 2011 évjáratú euro5 Scania
R480 nyerges szerelvény. 06-
30/7313-087

2,5 m-es nyárfa rönk nagyobb men-
nyiség eladó. 06-20/8511-800

Árpa, kukorica és másodfokozatú zab
eladó. 06-70/778-2647

Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet
valamint hagyatékot mindenféle
tájházi dolgokat vásárolok saját
részre. Hívjon bizalommal házhoz
megyek     0620/977-
9690   0696/244-930

Várom annak a copfos srácnak a je-
lentkezését, akivel szeptember 1-én
18 óra körül a csornai termálfürdőben
egymás mellett ültünk.  
keressmeg08@freemail.hu

Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.

Szobafestés mázolás glettelés hívjon
bizalommal Horváth Arnold 06-
20/212-5633

LCD-LED TV és Monitor javítása!
Érdeklődni a +36703858701 telefon-
számon.

Kőműves munkát, bontást, favágást
vállalok. 06-30/910-1935

Kisebb nagyobb tetőjavítást vállalok,
kémények javítását kúpcserép
kikenését bitumenes tetőszigetelést
törmelék elszállítást. Hétvégén is
hívható 0670/218-3343

Bádogos munkák palatetők bontás
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőtisztítás, tetőszigetelés, kúpc-
serepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. 06-
70/663-7327 www.tetobau.hu

vegyeS
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Útépítő cég felvételre keres aszfal-
tozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kere-
seti lehetőség, azonnali kezdés. 06-
30/2379-845 Németh és Németh Kft.

Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres
1 fő munkavállalót betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat.
jogosítvány előnyt jelent. Érd.: 06-
30/240-3809 Família Filó Kft.

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő,
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, gépbeállító,
darukezelő, nehézgépkezelő és kon-
ténerező sofőr dolgozókat Győr és
Kecskemét környéki munkára.
Versenyképes fizetést, juttatásokat,
szállást, munkába járást, hazautazási
támogatást, bérelőleget biztosítunk.
Jelentkezz most! 06-70/415-9021
(JOBmotive Kft.)

Horváth Ernő Szaniszló ev. keres
húsipari szakmunkást vagy segéd-
munkást teljes munkaidőben, vagy
akár részmunkaidőben. Nyugdíjas
vagy tanuló is lehet. Érdeklődni tele-
fonon: 06-70/532-1583

Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot
keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-
30/215-8577

Farádon a Karaván Kávézóba ok-
tóberi kezdéssel pultos munkatár-
sakat keresünk, lottózós végzettség
előny, de nem feltétel. Kiemelt
bérezés. Pályakezdők jelentkezését
is várjuk. Ré-Sziget Kft 06-70/3115-
115

Ost-Invest Ingatlan Iroda azonnali
belépéssel munkatársat keres. 06-
30/9471-384

Gépjárművezetőt keresek nyerges-
billencs szerelvényre C + E
kategóriás jogosítvánnyal, sofőr kár-
tyával rendelkezőt azonnali kezdés-
sel, Szárföld és Csorna környékéről.
Kövér és Bebes Kft. 06-20/9569-614

Női-férfi fodrász munkatársat kere-
sek hegykői munkahelyre 06-
20/7733-886 Termálszalon hegykő

Sofőrt keresek heti 3 alkalomra
Ausztriába napi 10000,- Érd:
0630/601-2028

Soproni Cornerra-Bau Építőipari cég
keres kőműveseket. Szállás biztosí-
tott. +36-30/995-8110

Betonmixerre keresünk gépkocsi
vezetőt Kapuvár - Csorna környékéről
Bau-Trans 2004 Kft.  Tel: 0630/235-
5970

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
bérelőleget, ingyenes szállást,
munkába járást biztosítunk. Betaní-
tott dolgozó és targoncás aján-
latainkból válogathatsz Győr és
Kecskemét környékén.
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most!
06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

Bősárkányi raklapgyártó üzembe 2
fő   alkalmazottat keres!
Folyamatos,vagy alkalmi megoldás is
szóba jöhet! Jelentkezni előzetes
egyeztetés alapján   a 06 30/
9736493 telefonon lehet!

Ausztriai és magyarországi változatos
munkakörbe B jogosítvánnyal ren-
delkező, Kapuvár környéki meg-
bízható személyt keresek. Szerelés,
anyagmozgatás, szállítás. Alkalmi
munkás is lehet. Könnyű betanulás.
Heti elszámolás. Érd.: 06-70/418-
7600 Varga Norbert

Mindenszenteki koszorú
készítéséhez munkatársakat
keresünk Fertődre 06-30/830-6494
Lőrincz Gábor

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás 
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/593-
2232, www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

Középiskolai nyelvtanár német
nyelvből vállal: nyelvoktatást diákok-
nak és felnőtteknek, nyelvvizsgára
felkészítést, érettségire felkészítést
közép- és emelt szinten. Csorna 06-
70/2499-557

Gitároktatás 7 éves kortól, akkor-
dozási, pengetési és hangszer-
kezelési technikák, a gitározáshoz
szükséges elméleti ismeretek
tanítása, különböző zenei stílusokkal
való ismerkedés +36 20 236 6634

Angol-német felsőfokú nyelvvizsgá-
val korrepetálást, érettségire
felkészítést vállalok Kapuváron. 06-
30/293-9068

Általános iskolások korrepetálását
vállalom matematika tantárgyból
Csornán 06-70/3728-228

oKtatáS

Állásbörze rovatunk már az 
inforábaköz.hu portálon 

is megjelenik!
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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nyáron többször is felmerült, hogy
túl nyitott a kert és ez zavarta a pi-
henést?  Itt az ideje tenni azért, hogy
jövőre ez megváltozzon!

Néhány jól megválasztott növény segít-
ségével csodás környezetet alakíthat ki,
elzárhatja kertjét a kíváncsi tekintetek elől,
tagolhatja a teret és változatossá, színe-
sebbé teheti az udvart. Itt az ősz, indulhat
a telepítés, kertrendezés!

Futó- kúszónövények: gyors takarás
Dekoratív, feltűnő, alacsony gondozási
igényű, és széleskörűen felhasználható:
ezek a futónövények. A jól megválasztott
futónövény a kerítésre, vagy házfalra
terelve képes egészen új arculatot adni az
épületnek, kertnek, kiválóan takarja a csúf
falrészeket, eltakarja a kertet a kíván-
csiskodó tekintetek elől. Kis befektetéssel
látványos változást eredményez, és nem ró
sok feladatot a házigazdára. A
futónövények slágertípusai: vadszőlő,
borostyán, repkény, trombitafolyondár.
Nem mindegy azonban, hogy milyen
növényt választunk, figyelembe kell venni,
mire akarjuk futtatni: kerítésre, falra, per-
golára. Érdemes vásárlás előtt utá-
naolvasni, szakemberrel konzultálni, mert
a gondozatlan, elszabadult kúszónövény
kárt tehet a tetőben, falban, kerítésben.
Célszerű konténeres kúszónövényeket
vásárolni, amelyek fagymentes időszakban
és a forró nyári napokat kivéve bármikor ül-
tethetők, de a fagyérzékenyek takarásáról
mindenképpen gondoskodni kell télen. 

sövény telepítés: hosszú távú megoldás
Ha örökzöld sövényt telepítene, akkor
érdemes a Leylandi ciprust választania.
Sötétzöld lombozata gyors növekedéssel
hamar teljes zárást ad - évi 60-100 cm-t is
nőhet. Igénytelen, sokféle talajon megél,
víztűrése is széles határok között mozog,
bár nedves környezetben gyorsabban fej-
lődik. Mivel terméketlen, allergén pollent
nem szór, termést nem hoz, nem szemetel.
Ellenálló a kártevőkkel szemben,
növényvédelmet nem igényel. Attól füg-
gően, hogy milyen széles sövényt szeret-
nénk, érdemes a kerítéstől a kívántnál 40
cm-rel messzebb ültetni. Először ugyan
soknak tűnik a távolság, de később jól jön
majd, ha van egy szervizutunk, amiről
telken belülről tudjuk a sövényünket kar-
bantartani. A tőtávolság 80-150 cm között
legyen. Ültetés során a kiásott földet ke-
verjük össze virágfölddel, komposzttal
vagy tőzeggel, ezzel temessük be a
töveket. Ez meggyorsítja növekedést, és
biztosítja, hogy egészséges sövényünk
legyen. 

Őszi kertrendezés, telepítés
Futó- és töves rózsák: színt visznek a
kertbe
Csupán néhány alapszabályt kell betartani
ültetéskor, és gazdag virágzással hálálják
meg munkánkat. Nagyon fontos, hogy jó
helyre, jól előkészített talajba kerüljenek a
tövek. A rózsa 15 évig vagy még tovább él,
tehát érdemes alaposan előkészíteni ül-
tetés előtt a talajt.
Ne ültessük őket fák közvetlen közelébe!
Nemcsak a túlzott árnyékhatásra kényesek,
hanem a gyökereik sem szeretik, ha más
növények gyökereivel kell versengeniük,
különösen az ültetést követő 2-3 évben
kényesek erre. Vegyes ágyásokban az egy-
vagy kétnyári, illetve az évelő növények jó
társaik, hiszen azok sekélyen gyökeresed-
nek. 
A konténeres rózsákat az év bármely sza-
kában ültethetjük, feltéve, ha gondoskodni
tudunk folyamatos öntözésükről. Ültetés
előtt alaposan öntözzük be a töveket, hogy
a gyökérlabda teljesen átnedvesedjen. Ül-
tetéskor legalább 30-50 cm mély gödröt
ássunk. Az azonos fajtájú tövek között
mintegy 80 cm-es távolságot, a fajták
között pedig egy méteres távolságot
hagyjunk. Gazdagítsuk a talajt érett marha-
trágyával (70% föld + 30% marhatrágya),
vagy kerti komposzttal, úgy hogy teljesen
homogén elegyet kapjunk. A rendszeres,
évenkénti tápanyag-utánpótlásról az ül-
tetést követően se feledkezzünk el, hiszen
tápanyagigényes növény. 

Hagymás virágok: friss tavasz
Hagymás növényeket azért érdemes
kertünkbe ültetni, mert évről évre tarka
virágok sokaságával örvendeztetnek meg
minket. Ha azt szeretnénk, hogy tavasszal
kertünkben jácintok, és tulipánok
köszöntsenek minket, most érdemes neki-
állni az ültetésnek. Ősszel kell elültetni pl.
a jácintot, a tulipánt, a nárciszt, az íriszeket,
a liliomokat, a krókuszt, a hagymavirágot,
a szellőrózsát, az őszi kikericset, a hóvirá-
got, vagy a gyöngyikét. 
A hagymás növényeknél fontos az ültetési
mélység. A legmélyebbre a tulipán kerül,
ezt 10-15 cm mélyre is ültethetjük. Utána
jön a nárcisz és a jácint 5-10 cm mélyen. 5
cm mélyen kell elültetni a kis gumós
növényeket, mint a cikláment, sáfrányt,
boglárkát.
A csoportosan elültetett növények sokkal
szebbek lesznek tavasszal, mintha szét-
szórnák őket egyesével kertünkben. Ma
már színek szerint is választhatunk, sőt szín
kombinációs összeállításokat is kínálnak a
kertészetek.
A hagymás növények kedvelik a napos
meleg kertrészeket, ahol tavasszal éri őket
a napsugár. 
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Az íróasztal megfelelő megvilá-
gítása hatékonyan befolyásolja
látásunkat és teljesítőképes-
ségünket.

Egy íróasztali lámpának egy konkrét
felületet kell visszatükröződés nélkül
tökéletesen megvilágítania úgy, hogy
megtartsa a megvilágított felület eredeti
színeit. De fontos az is, hogy ne csak a
munkaterület megvilágításáról gondos-
kodjanak, hanem még jól is nézzenek ki. 

A megfelelő világítás a koncentrált
munkához elengedhetetlen. Ezért az
íróasztali lámpának erősen meg kell világí-
tania azt a területet, ahol arra szükség van.
Például egy kinyomtatott szöveg
olvasásakor fontos, hogy a lámpa fénye
közvetlenül a papírra vetődjön. Ez a „zóna-
világítás” megakadályozza, hogy gyorsan
elfáradjunk azáltal, hogy a tárgyakat,
képeket és szövegeket láthatóbbá teszi. 

Az íróasztali lámpa fénye legyen világos,
de ne vakítson. Ezért ha monitor előtt dol-
gozunk a lámpát a képernyő mellett vagy
mögött helyezzük el és fordítsuk el a
lámpa fejét magunktól, ami így indirekt
megvilágítást eredményez! Az elhelyezés-
nél arra is ügyeljünk, hogy a lámpa fénye
ne tükröződjön vissza a számítógép
képernyőjén, illetve a fényforrás maga is
takarva legyen a lámpa búrájával. 

Így válasszon lámpát az
íróasztalra

Balkezesek jobb oldalra, jobbkezesek
baloldalra helyezzék a lámpát.  

Az íróasztali lámpák egyre gyakrabban
LED fényforrással készülnek. Ezek a
legtöbbször fixen a lámpatestbe vannak
építve, nem cserélhetők, viszont ener-
giatakarékosak és hosszú élettartamúak.
Aki gyakran dolgozik színekkel akár a
számítógépen, akár papír formában, az
tiszta, fehér fényű asztali lámpát
használjon. Ilyen fényviszonyok mellett
módosulnak a színek a legkevésbé. 

A dolgozószoba megvilágításánál nem
csak az asztali lámpa megfelelő
kiválasztása a fontos, hanem a teljes helyi-
ség megvilágítása is. Ehhez lehetőleg
puha lágy fényű  lámpát, izzót
használjunk, amitől a dolgozószoba na-
gyobbnak hat. 
Ez a két világítási mód együttesen arról is
gondoskodik, hogy ne legyen az az
érzésünk, mintha egy takaró alatt lennénk
munka közben. 
Az íróasztali lámpák egy világos, tiszta
fényt adnak, míg egy további lámpa fénye
finomítani tud az íróasztali lámpa fénye
által keltett világos-sötét kontraszton a
szobában, tehát az emberi szemnek
kevésbé kell alkalmazkodnia és lassabban
fárad el. 

forrás: decolady.blog.hu
képek: pixabay 
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Magyarországon jellemzően hideg-
burkolat kerül a konyhába, az előszo-
bába és a fürdőbe. szerencsére ma
már hazánkban is egyre népszerűb-
bek azok a megoldások, amelyek
szakítanak ezzel a hagyománnyal.

Manapság szinte minden újépítésű 
otthon amerikai konyhás, tehát egy hatal-
mas térben helyezkedik el a konyha, az
étkező és a nappali. Mindenki arra törek-
szik, hogy minél nagyobbnak hasson a tér,
minél kevesebb fal törje meg a látványt.
Az erre irányuló erőfeszítések azonban
gyakran megtörnek szemmagasság alatt,
a padlón, köszönhetően az eltérő burko-
latoknak és az azokat elválasztó szegé-
lyeknek. 
Ugyan ma már könnyen vásárolhatunk fa-
hatású hidegburkolatot, összhangot
teremtve így a helyiségben, de ezt a
megoldást sokan ridegnek érzik a nap-
paliban, még szőnyeg mellett is. 
Mi tehát a megoldás? Ha végignézzük a
padlóburkolat kínálatot feltűnik, hogy az
utóbbi években sok új termék jelent meg

Milyen burkolatot kapjon a
konyha és a nappali? 

a piacon.
Megérkeztek a vastagabb, vízálló réteggel
rendelkező laminált padlók, szalag parket-
ták, vinyl padlók. Ezek ugyan legtöbbször
fahatásúak, de nem tartalmaznak túl sok
fát: préselt műgyantából, szálas anyagok-
ból -ami már lehet fa, vagy papír-,
kerámiából készülnek és sokkal ellenállób-
bak, mint elődeik. A mai vízálló padlók
nem csupán esztétikusak, hanem magas
kopásállóságúak is, így egyaránt megfelel-
nek a vizes helyiségekbe. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a
nagyobb igénybevételű lakrészekben -
márpedig egy konyha egyértelműen az-,
célszerű megvenni a jobb minőségű alap-
anyagokat.

A konyha-nappali tervezés során joggal
merül fel a kérdés, hogy egyfajta burkolat
legyen az egész helyiségben, vagy
válasszuk el a különböző funkciójú
területeket egymástól a burkolattal is?
Hogyan lehet kétfajta padlóburkolatot
összepárosítani? Íme néhány ötlet a
különböző - akár anyagban is - burkolatok
összehozására. 
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Messze még a fűtésszezon, viszont
már hűvös a lakás este, így aztán elő-
kerülnek a hősugárzók, a villanykály-
hák, hogy legalább a fürdőszobában
legyen egy kis meleg. Meg a gyerek-
szobában. nézzük, milyen mobil
kiegészítő fűtési lehetőségek van-
nak, melyeket érdemes hadra fogni
anélkül, hogy a villanyszámlánk az
egekbe szökne.

stIEbEl mobil elektromos radiátor - tel-
jes értékű hordozható elektromos fűtés. 
Ez a mobil elektromos radiátor nem a
szokásos izzószállal, hanem energia-
hatékony,  zárt fűtőbetéttel rendelkezik,
ami nem izzik, így a fűtőpanel kevesebb
áramot fogyaszt.
Precíz elektromechanikus vezérléssel
működik, elegendő beállítani  a  kívánt
hőmérsékletet, amit ezután a mobil fűtő-
panel folyamatosan tart, így hatékony
áramfelhasználás mellett is komfortos
meleget biztosít.
A  STIEBEL  hordozható fűtőpanel
ugyanolyan biztonságos, mint a fali elekt-
romos radiátor: IP 24 védettségű, tehát a
véletlen ráfröccsenő vízzel szemben is
védett. Véletlen felborulás és túlmelegedés
ellen is védett -  ha a mobil elektromos
radiátor felborul, vagy túlmelegszik, a fűtő-
panel automatikusan kikapcsol.
Alaptartozék a görgős láb, de emellett fali
tartókeret is tartozik hozzá, ezért falra is 
szerelhető. A mobil villanyradiátor készre
szerelt villásdugóval a meglévő villamos
hálózathoz csatlakoztatható, így  könnye-
dén üzembe helyezhető.

Az ADAX nEO egyesíti és teljesíti a gaz-
daságos működés és a modern esztétikai
megjelenés  által támasztott követel-
ményeket a fűtés világában. Az ADAX NEO
használói amellett, hogy egy gyönyörű,
minden enteriőrbe kiválóan illeszkedő, a
szokványostól eltérő elektromos fűtéssel
büszkélkedhetnek, a  digitális vezérlés  és
a kiváló hatásfok révén a mai fűtőpanelek
között az ADAX NEO a leggazdaságosabb
üzemeltetést szavatolja.
Az ADAX NEO hagyományos 230 V hálózati
feszültségről üzemeltethető, a fűtőpanel-
ben egy  egyedi fémösszetételű
fűtőbetét és egy elektronikus vezérlés van,
melyeknek köszönhetően a fűtőpanel
képes a legkorszerűbb gázüzemű fűtés-
rendszerekhez hasonló üzemeltetési költ-
ségekkel működni.
Főbb jellemzői: 
- programozható digitális termosztát a
takarékosabb, pontosabb hőmérséklet
beállításáért.
- Norvég dizájn díjas termék, magas

kiegészítő fűtés a hűvös estékre
minőség, különleges, letisztult formavilág
- 5 év garancia minden fűtőpanelünkre,
valamint vásárolható 3 év extra garancia is
- kiegészítő fűtésként is alkalmazható, de
önálló fűtésként is megbízhatóan teljesít
- a panelek falra szerelhetők vagy külön
lábak vásárolhatók hozzá, melyek biz-
tosítják a panelek mobilitását
-14 alapszín és még további 190 szín a
kompromisszummentes dizájnért

glamox - A fűtés mechanizmusa abban 
rejlik, hogy a panel alján beáramlik a hideg
levegő, mely a panel belsejében a lamellás
fűtőegységen keresztül felmelegszik, és a
magas hőmérséklet-különbség miatt az
előre nyúló bordákon keresztül  a meleg
levegő beáramlik a légtérbe.
Nincs benne sem ventilátor, sem izzószál,
mely égetné és keringetné a port:  Nem
bocsát ki kétséges hatású sugarakat, nincs
az egészségre ártalmas, vagy kétes fizikai
és élettani hatása sem: egyszerűen a ter-
modinamika elvén működik.
A fűtőpanel lelke a vezérlőben rejlik, egy
processzor segítségével a vezérlő méri és
ellenőrzi a helyiség hőmérsékletét és
annak változását, és kiszámítja, hogy a pa-
nelnek mikor kell működnie.
Előnyei: 
- programozható digitális termosztát
- vizes helyiségben is használható 
- 5 év garancia minden fűtőpanelünkre,
valamint vásárolható 3 év extra garancia is
- a panelek falra szerelhetők vagy külön
lábak vásárolhatók hozzá, melyek biz-
tosítják a panelek mobilitását.

Elektromos fűtést venne? 
Fogadjon meg 3 jó tanácsot!

1. Vásároljon olyan készüléket, amiben
modern fűtőbetét található! Kerülje el
azokat a fűtőtesteket, amelyben izzószál
fűt. Az izzószál izzik, égeti a port, szaga van. 

2. Vásároljon olyan készüléket, amelyik
pontos, elektronikus termosztáttal ren-
delkezik!
A mechanikus termosztát ideje lejárt. Pon-
tatlan, hibásan mér és jelentősen meg-
növelheti a fogyasztást egy precíz
vezérléssel rendelkező készülékhez képest.

3. Vásároljon európai gyártású, korrekt 
szerelési minőséggel és megfelelő 
szervizháttérrel rendelkező készüléket!
Vásároljon olyan készüléket, amely nem
csak a garancia végéig működik, hanem
hosszú évekig problémamentesen üzemel-
het.

forrás: stiebel-eltron.hu/nordart.hu
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