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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 tartalmáért 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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Mit? Hol? Mikor?

2019. július 12.

programok a környéken

Júl. 12. péntek 18:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
Shake Band, Balogh Bikini
Tribute Band koncert
Júl. 12. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Boka Boogie Band
Júl. 12. péntek 20:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Lupo&Roli koncert, nyitó buli
Júl. 13. szombat 9:00 óra
Acsalag, sportpálya
Falunap: Jolly&Suzy, utcabál
Júl. 13. szombat 10:00 óra
Győrsövényház, régi focipálya
XI. Győrsövényházi
Lovastalálkozó
Júl. 13. szombat 21:30 óra
Csapod, Faluközpont
Piramis koncert
Júl. 13. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Acustic 69
Júl. 13. szombat 23:00 óra
Csapod, Faluközpont
DJ Pepó

Júl. 14. vasárnap 20:00 óra
Csapod, Faluközpont - DJ Pepó
Júl. 19. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Crazy
Little Queen Tribute Band
Júl. 26. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Esti
egyenleg
Júl. 26. péntek 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Emlékek Éjszakája
Júl. 27. szombat 22:00 óra
Szany, sportpálya
Acustic 69 búcsúi buli
Júl. 28. vasárnap 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Delta
Aug. 2. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Jazzformers
Aug. 3. szombat 8:00 óra
Bősárkány, sportpálya
Falunap: Eve Six, Márió,
Ismerős Arcok, retro party

Aug. 3. szombat 21:00 óra
Kóny, Kerék-tó Szabadidőközpont
Hooligans koncert
Aug. 9-10. péntek-szombat
Fertőd, Esterházy kastély
Gránátos házak közötti sétány
VII. Esterházy Barokk Ételfőző
Fesztivál
Aug. 9. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Németh
Fáni és zenekara (Koncz Zsuzsa
dalok)

További programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók.
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IngAtlAnbörze

2019. július 12.

eladó és kiadó ingatlanok

Csorna Ifjúsági lakótelepen, 74 m2 es felújított téglaépítésű társasházi
lakás eladó. Érdeklődni: +3630/569-3731-es telefonszámon.

Vágon kitűnő állapotú Családi ház
eladó! 2 szobás központi fűtéses
teher mentes ,repedés és
vizesedéstől mentes 1970-ben épült.
Kapuvár belterületén eladó 90 nm 2 Nagy telekkel és melléképületekkel.
szobás családi ház tiszta rendezett Falusi CSOK felvehető rá Irányár 7,9
állapotú, gázfűtéses, bútorozottan, m Ft 20/9245267
vagy anélkül. A terület 1364 nm, rajta Csorna központjában, Kmetty György
udvar, gazdasági épület található. u. 10. szám alatti kétszintes (280 nm)
06-30/937-0655
családi ház eladó. 06-20/285-9042

Csorna központjában 3 szobás, földszinti, műanyagablakos lakás eladó.
21,7 m Ft CsornaIngatlan Fodor Erika
+36-20/50-111-77
Kapuváron 64m2-es teljes körűen
felújított 2 szobás erkélyes lakás
eladó. 17.9 m Ft CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77

Acsalagon 80m2-es 3 szobás családi
ház cirkó fűtéssel eladó. 7mFt CsorCsornán a Füzesben garázs eladó. Családi ház eladó Mihályiban naIngatlan Fodor Erika +36-20/5006-32/440-017
Érd:0630/516-4357
111-77
Kapuváron családi ház eladó Ber- Kapuváron Ifjúsági utcán lakás
csényi u. 23 Tel: 0696/243-043
eladó Érd: 0630/982-8466
Készpénz nélkül Bükön 130.000.- Ft
törlesztőtől felújított beköltözhető ház
eladó nagycsaládosoknak, vagy magasabb törlesztővel. 30/972-5045.

Kapuváron nem lakott teljesen felújított lakás bútorozottan klímával azonnal költözhető 06-30/480-8012
Kapuváron a termálfürdő szomszédságában első emeleti téglaépítésű,
58 nm 2 szoba étkezős, erkélyes társasházi lakás, egyedi gázfűtésű
eladó. A lakáshoz tartozik 6 nm tároló
helyiség. Iá: 18,1 M Ft 06-30/4195833

Kiadó

Szilben 3 szobás komfortos családi Csornán albérlet hosszú távra kiadó
házban 2 konyha és fürdőszoba aug. 1-től. Érd.: 06-20-397-9696
kialakítva külön WC-vel. Felújítandó !
Vezetékes víz és 3 fázis is bevezetve.
Faluban szennyvízhálózat kiépítve.
Gázcsonk az utcán. A 2343 m2-es
nagy telken gazdálkodni is lehet,
amihez 126 m2-es stabil melléképület együttes is rendelkezésre
áll. Irányár 5,7 m Ft 20/9245267
Rábapordányban 2 lakrészes, jó szerkezetű családi ház eladó. 17,5 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika +3620/50-111-77

Járm ű
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858
Seat Altea XL 2.0 CR Tdi 2011-es
évjáratú, gazdagon felszerelt, szép,
megkímélt állapotban, téli-nyári
kerékgarnitúrával, kevés km-rel,
vezetett szervizkönyvvel eladó. Érd.:
06-20/772-0640
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Renault Clio 2003-as fehér jó állapotban német papírokkal eladó
(komplett vagy alkatrésznek) Ár:
99.000 Ft 06-20/3434-012
Crac Ker Explorer 50 köbcentiméteres segéd motorkerékpár új
akkumulátorral gyújtás hibával
eladó. Ár: 50.000 Ft 96/779-164

áll at
Eladó május 20-án született Rottweiler kiskutyák (3 kan) oltva,
féregtelenítve. Érd.: 06-70/3305839.
Nagy fehér malacok 9 db eladó. 0620/9536-837
Yorki kiskutyák eladók oltva,
féregtelenítve 06-30/991-0021
18 hetes tojóhibridek rendelhetők
augusztus elejére Kisfaludon
0696/253-153 0630/911-1340

Gyöngycsibék (6 hetesek) és 3 hetes
japán csibék kotlóval eladók. 0630/590-4090

SzolgáltatáS
Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák:
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila
Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építőipari munkákat beázások megszüntetését vállaljuk 06-30/3799-313
Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszállítást vállalok. 06-30/939-1346
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245

Kaukázusi kiskutyák eladók oltva,
féregtelenítve. 06-20/468-7424

Vizes, penészes falak helyreállítása
fal átvágás, injektálás garanciával.
06-70/388-8816

Eladó fajtatiszta tacskó kiskutyák
06-30/595-6676

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

Anyakecske, 1 éves anyakecske 2
db, gidák összesen 8 db eladó.
Fehér és alpesi. 06-20/3434-012

Költöztetést, fuvarozást, épületanyagok szállítását vállalom. Érd.:
06 20 360 6197

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Vállalom lakóházak víz-központi és
szennyvíz szerelését Csorna és
vonzáskörzetében 06-20/251-5991

Állásbörze rovatunk már az
inforábaköz.hu portálon
is megjelenik!
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Ingyen lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását,
megegyezés szerint. 0670/4265043.
Palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezek, bádogos munkák,
stablon deszka lemezelése tetőfedés,
tetőjavítás lapostetők szigetelése
kúpcserepek kikenése tetőmosás
javítások vállalása. 06-20/293-1175
Gyógyító masszázs Kapuváron és
környékén szeretettel várom rendelőmbe vagy hívásra házhoz is
megyek Érd: 0630/277-0759
Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. 0670/265-7643.
Redőnyjárat indul a megye minden
településére, ingyenes helyszíni árajánlattal! Hérics Redőny: 96/242655, 06-30/204-0-205, e-mail:
hericsredony@gmail.com
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Lakatosipari munkák: biztonsági rácve gye S
sok, kovácsoltvas kerítések, saválló
és alumínium hegesztés. Kiss László Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
06/30/225-4353
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos
szék 50.000 Ft színAratást vállalok Csorna és környékén.
választékkal, raktárkészletről elvi06-70/209-2366
hető.
06-30/639-1574
Szobafestést-mázolást, kőműves
www.szaszabutor.com
munkákat, burkolást, kéményrakást,
kúpcserép kenését, beázások Dunnákat, párnákat vásárolok,
megszüntetését,
hungarocelles hangszereket, porcelánokat, faliórát,
szarvasagancsot
szigetelést vállalunk. Tökéletes festményeket,
takarítással, korrekt csapat. 06- hagyatékból, bútorokat, mindenféle
öreg hagyatékot 06-70/392-2725
70/311-6783
Antik bútor felújítást vállalok. 06- Szalmát vásárolnék Csornán és
környékén. 06-70/209-2366
20/320-9691
Kőműves munkát, bontást vállalok. Sárgabarack vásár. Hétfőtől-szombatig 9-19 óráig Bágyogszovát,
06-30/910-1935
Dózsa u. 12. 06-30/396-4467, 06Kertápolás kertépítés sövényirtás,
30/283-7573
bozótvágás, fűkaszálás, fakivágás,
gyepesítés.
Hívjon bizalommal 2 db tollpaplan eladó. 06-20/3434012
0630/450-4187 0630/943-2656
MTZ80-as, gruber, hármas eke,
fogas műtrágyaszóró eladó 0620/509-0296
Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 Ws eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98x208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98x208-as méret (egyszárnyas kivitel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240x200-as,
240x210-es, és 250*200-as méretben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre
u. 13.
Eladó lucernabála! 7.000Ft/db.
Érdeklődni a +36309563824 számon
lehet.
Sárgabarack eladó Dörben 400 Ft/kg.
Időpont egyeztetés szükséges
96/263-921

Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet
valamint hagyatékot mindenféle
Új, építkezésből megmaradt és bon- tájházi dolgokat vásárolok saját
tott nyílászárók nagy választékban részre. Hívjon bizalommal házhoz
600 db-os raktárkészletről azonnal megyek
0620/977vihetők! www.hasznaltablak.hu
9690 0696/244-930
Osztrák-német bazár. Teljes áruc- Őszibarack, sárgabarack, szilva,
sere! Bicikli kiárusítás, ruhák (200 alma eladó Kisfaludon
Érd:
Ft/db), lakástextil, lakberendezés, 0696/253-140 0630/667-0286
konyhafelszerelés, műszaki cikk,
lábbelik, táskák, fűnyírók. Július 14.
(vasárnap 14-17 óráig) Szil, Béke u.
21
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ÁllÁsbörze

Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kereseti lehetőség, azonnali kezdés. 0630/2379-845 Németh és Németh Kft.

Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres
keresek. Kovács Tibor Csorna 06- 1 fő munkavállalót betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat.
30/9361-380
Kapuvári JAM étterem 1 fő felszol- jogosítvány előnyt jelent. Érd.: 06gáló kollégát keres kiemelt bérezés- 30/240-3809 Família Filó Kft.

sel. Érd.: 06-30/215-8577
Gipszkartonos és szobafestő Licskai Beton- Építőanyag Telep Kamunkatársat felveszek hosszú távra. puvár Segédmunkást keresünk, heti
Érd: 06-70/434-1021 Szilágyi Gergő egy-két alkalomra. Darus autóra
Csornai Szivárvány Kisboltba eladót sofőrt keresünk. (GKI!) További információ, irodánkban. Kapuvár,
felveszek. 06-30/226-8266
Asztalosokat és betanított munkatár- Kisfaludy sor 15.

Locsolótraktorra traktorost felveszek
azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés szerint. Dombos István 0620/9204-686

Ausztriai night klub keres pultos kolléganőt társalgási szintű németnyelvtudással.
+43/6601582020
sakat
keresünk
hanságligeti Beton mixerre keresünk gépkocsi (Pabian&Partner)
faüzembe, magas bérezéssel, azon- vezetőt Csorna ill. Kapuvár Kapuvári SPAR áruházba másodállánali kezdéssel. Érd.: 0620/245-6334. környékéről Tel: 0630/235-5970 sos munkára női takarítót keresünk.
Bau-Trans 2004 Kft.
Lehet nyugdíjas is 0620/451-1790
Palett-ex Kft.
MSL-Clean Kft
Kőfaragó műhelybe szak- és segédmunkást keresünk. Magas kereseti
lehetőség. 06-20/230-8435 Peszlen
Sírkő
Építőiparban jártas segédmunkást
keresünk. B kategóriás jogosítvány
előny, de nem feltétel. Érd.: Wood
2002 Kft., 0630/247-7193.

2019. július 12.

ÁllÁsbörze

9

10

ÁllÁsbörze

2019. július 12.

2019. július 12.

ÁllÁsbörze

11

Mikor kell a gyerekülés?
Itt a nyár, sokan indulnak el autóval
nyaralni, kirándulni a
gyerekkel, akár úgy
is, hogy nincsenek
tisztában az autós
gyerekülések
használatával. nézzük mit kell tudni
erről.
Ahogy az autóban ülő felnőttek számára teljesen
automatikus mozdulat kell
legyen a biztonsági öv
becsatolása, úgy a gyermekeket minden esetben
nekik szánt ülésben, vagy
ülésmagasítóval kell szállítani. De mit mond erről
a KRESZ?
Konkrétan ezt: "A gépkocsiban vagy a mopedautóban 150 cm-nél
alacsonyabb
gyermek
csak a testméretéhez és
testsúlyához
igazodó
kialakítású gyermekbiztonsági
rendszerben
rögzítve szállítható."
Bár hátul alapvetően
nagyobb
biztonságot

élveznek a kicsik, nincs
akadálya annak, hogy az
első utasülésen utazzanak.
Fordított
gyermekülés
esetén ennek az a
feltétele, hogy ki legyen
kapcsolva
az
utasoldali légzsák, a gyermek
tömegéhez és méretéhez
választott normál gyermekülés vagy ülésmagasító használata esetében viszont nincs ilyen
megkötés.
A 150 centiméternél na-

gyobb gyermekeknek már
nincs szükségük kiegészítőre, elég szimplán
bekapcsolniuk a biztonsági övet. Amennyiben
lehetőség van rá, ez
utóbbi magasságát úgy
kell beállítani, hogy az ne
vágja a gyermek nyakát,
hanem körülbelül vállmagasságban legyen.
Vigyázzunk gyerekeinkre,
legyenek biztonságban az
autóban is.
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Érthetetlen: nem kötelező beszerelni az
autókba az életmentő figyelmeztetést!
A tűző napon hagyott
autókban pillanatok
alatt 50-60 fok
körülire hevülhet az
utastér. könnyen
belátható, milyen
gyorsan végzetes
lehet ez egy kocsiban
felejtett gyerek vagy
kisállat számára. Van
segítő technológia,
de még mindig nem
kötelező beszerelni.
Többször is igazolták,
hogy
ha
a
külső
hőmérséklet például 30
Celsius-fok, akkor a kocsink belsejében fél órával
a bezárást követően már
46, egy órával később
pedig 56 Celsius-fokos forróság uralkodik majd. A
súlyos következmények
miatt, egyre több autógyártó ajánl olyan járműveket,
amelyekben
segítenek elkerülni a bajt.
Az egyik ilyen rendszer a
hátsó ajtókba épített
érzékelők révén működik.
Az autó elektronikája figyeli, használták-e indulás
előtt és után a hátsó ajtót.
Amennyiben indulás előtt
igen, úgy parkoláskor a
műszerfalon keresztül jelzi
a sofőrnek a rendszer,
hogy az autós ne felejtse
el a hátsó ülést is ellenőrizni.
Egy másik technológia a
hátsó ülés fölé épített
szenzorok alapján jelez,
amely a mozgást figyeli.
Ha a rendszer a hátsó
üléseken mozgást észlel,
miután a járművezető elhagyta a járművet, akkor
megszólaltatja a kocsi
kürtjét, villogni kezdenek
a fényszórók izzói, sőt
üzenetet is küld a tulajdonos mobiljára.
Ezen

túlmenően

is

működnek persze már
olyan
rendszerek
–
egyelőre elsősorban elektromos autóknál –, amelyek megakadályozzák,
hogy
a
kabintér
túlmelegedjen. A kocsiban
lévő
érzékelők
jelzésére bekapcsol az állóhelyzeti klíma, és addig
működik, amíg az akkumulátor teljesítménye 20
százalék alá csökken. Ezt
követően értesítést küld a
rendszer a tulaj mobiljára.

Persze jelenleg is létezik,
mindenki által lényegében azonnal, egyszerűen használható szoftveres megoldás is erre a
kritikus helyzetre. A Waze
például lehetőségként
kínálja azt a beállítást,
amely ha bekapcsoljuk, figyelmeztető
üzenetet
küld, amikor megérkezünk
a célunkhoz, hogy ne
hagyjunk senkit a járműben.
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Az út mindenkié - néhány tévhit a biciklis közlekedéssel kapcsolatosan
Állandó téma az autósok és a
biciklisek egymás mellett
élése, amely sajnos nem
mindig békés. Pedig az is
lehetne, csupán egy kis odafigyelésre, na meg a közlekedési szabályok betartására
lenne szükség.

a gyakorlattal egyébként is érdemes
vigyázni, mivel csupán néhány éves
szabályról van szó, ezért sok autós
nem szokott még hozzá és nem
számít a biciklisek feltűnésére.
Emiatt arra is számítani lehet, hogy
esetleg beszólnak majd, akkor is, ha
táblával jelölt utcában halad a
bringás.

Nézzük, melyek azok a legfontosabb pontok, amit sokan –
helytelenül – gondolnak a
kerékpáros közlekedésről. A lenti
tanácsok részben a Magyar
kerékpárosklub weboldaláról származnak.

A sisak viszont kötelező
Ez is egy tévhit, a bukósisak viselése
csak akkor kötelező, ha lakott
területen kívül halad a kerékpáros,
40 km/h feletti sebességgel. Ettől
függetlenül maximálisan ajánlott a
városban is, mert egy kisebb
sebességű esésnél is csúnya
sérüléseket lehet szenvedni.

A járdán oké a biciklizés
Sokan hajtanak a gyalogosok között
a járdán, abban a tudatban, hogy
így biztonságban vannak. Bár tény,
hogy itt nem kell tartani az autósoktól, a helyzet az, hogy a KRESZ bizony nem engedélyezi a járdán való
közlekedést, kizárólag akkor, ha az
úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. Ez pedig nem azt jelenti,
hogy azért, mert ott autók közlekednek. Ráadásul, aki a járdán szeretne haladni, ott legfeljebb 10
km/h sebességgel haladhat, de ezt
is csak akkor, ha az úttesten nem
lehetne biciklivel közlekedni.
A járdán száguldozó bringások elsősorban a gyalogosokat, a kapualjból
kilépőket veszélyeztetik, és persze
saját magukat is, amikor a sarokhoz
érve „utazó sebességgel” haladnak
át a zebrán, ahol a KRESZ
értelmében le kellene szállni és áttolni a bringát a túloldalra.
A kerékpárút használata nem
kötelező
Ez csak két kivételes esetben igaz:
ha a kerékpárúttal párhuzamos
úttesten kijelöltek külön kerékpársávot, illetve, ha a bicikliúton
osztozni kell a gyalogosokkal is
(szigorú szakmai nyelven: kijelölt
gyalog- és kerékpárút), és az ott haladó gyalogosok mennyisége
akadályozná kerékpárosok továbbhaladását. Ilyen esetben a bringások
az úttesten is folytathatják az
útjukat, minden más esetben azonban kötelező a kerékpárutat
használni.
egyirányú utcában lehet a forgalommal szemben biciklizni
Ez ebben a formában nem igaz,
kizárólag olyan egyirányú utcába
hajthat be a bringás szemből, ahol
ezt külön kiegészítő tábla jelzi. Ezzel

egymás mellett is mehetünk, ha
nem jön senki
Tévedés, kerékpárral csak és
kizárólag akkor szabad egymás mellett haladni, ha ez kerékpárúton
történik és ott is csak akkor, ha erre
táblával vagy más módon engedélyt ad a KRESZ.
rendőr bringást nem szondáztat
Tény, hogy egy 2012-es KRESZ-módosítás szerint nincs zéró tolerancia
a biciklizés és az alkoholfogyasztás
tekintetében, a szabály betűje szerint kerékpárral akkor lehet közlekedni, ha „a jármű biztonságos
vezetésére képes állapotban”
vagyunk. Ez ugye egyénenként
eltérő, ráadásul még az egyes embereknél is függ attól, hogy éppen
mennyit ettek előtte, mennyire
fáradtak és hasonlók. A nem gépi
meghajtású járművek esetén 0,500,80% közötti véralkohol-koncentráció nem minősül büntetendő
mennyiségnek, illetve a kilélegzett
levegőben 0,30-0,50 mg/l között
marad az érték. Ezt azonban természetesen csak szondával lehet ellenőrizni, így senki se csodálkozzon,
ha biciklivel is kiintik egy gyors ellenőrzésre. Ettől függetlenül mindenkinek azt ajánlanánk, hogy ha
biciklizni indul, azt józanon tegye.
biciklivel kutyát sétáltatni oké
Több szempontból is felelőtlen, aki
így tesz, kezdve azzal, hogy nem
tartja be a KRESZ-t. Ezen felül pedig
vaskos balesetveszélyt vállal, hiszen
a kutya a pórázával bármikor belegabalyodhat a biciklibe, illetve egy
hirtelen mozdulattal leránthatja a
gazdáját a nyeregből, nem beszélve
a bicikli és a kutya között feszülő
póráz által lekaszált gyalogosokról.

nincs lámpám, de van prizmám!
Ez sajnos nem a helyes válasz, a
kerékpáron ugyanis kötelező a
megfelelő első és hátsó világítás!
Hiába a gyárilag felszerelt prizma, az
csak akkor működik, ha a szemből
érkező valamivel megvilágítja. Egy
gyalogos, rossz esetben egy másik
kivilágítatlan biciklista számára
láthatatlanok maradunk, ami egy
ütközés esetén egyenlő a tragédiával.

A behajtani tilos tábla nem
vonatkozik a biciklisekre
Bár sok lakótelepen kihelyezik a
táblát, mégis látni bringásokat a
panelházak között suhanni. Ettől
függetlenül a „sima” behajtani tilos,
illetve mindkét irányból behajtani
tilos táblák ugyanúgy vonatkoznak
a kerékpárosokra is, kizárólag akkor
lehet ettől eltekinteni, ha a táblák
alatt szerepel a „kivétel kerékpárral”
kiegészítés.

KÖNYVajánló
Mister - E L James
London, 2019. A jóképű, arisztokrata származású
Maxim Trevelyan a sors kegyeltje. Remek kapcsolatainak és a tömérdek pénzének köszönhetően soha nem kellett dolgoznia, és ritkán
aludt egyedül. Ám egy tragédia folytán mindez
megváltozik. Maxim örökli a nemesi címet, a
vagyont és az ingatlanokat, és az ezekkel járó
felelősséget is. Bár erre nincs felkészülve, akkor is szembe kell néznie a kihívással. A legnagyobb próbatétel azonban mégsem ez, hanem leküzdeni
az ellenállhatatlan vágyat egy titokzatos nő iránt, aki nemrég érkezett Angliába. Maxim menthetetlenül beleszeret a zenei tehetséggel megáldott,
gyönyörű tüneménybe. Még sosem tapasztalt ilyen érzelmeket, és nem
meri nevén nevezni az érzést. Kicsoda Alessia Demachi valójában? Meg
tudja-e védeni Maxim ezt a veszélyes múltú, csodálatos teremtést...

sudoku
A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy,
hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer
szerepelhet egy szám.

könnyű

gYerekeknek
Töltsd ki az üres négyzeteket úgy, hogy egy sorban és oszlopban egy
jel csak egyszer szerepeljen.
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