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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírból készül.
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ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu

A tartalomból
Programok
6. oldal
Apróhirdetések
8-9. oldal
Állásbörze
10-13. oldal
Otthon melléklet
14-19. oldal

2019. november 15.

2

impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap
Kiadó:
INFOREKLÁM 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

ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu
e-mail:
csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web:
inforeklam.hu, szuperinfo.hu,
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft.
Terjesztés: Arrabonapost 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:

2019. november 15.

3

4

2019. november 15.

2019. november 15.

5

6

Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Nov. 15-16. péntek-szombat
Fertőszentmiklós, Szabadidőközpont és Könyvtár
Országos Rajzfilmünnep
Nov. 15. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Kovács Kati élőzenekaros nagykoncert
Nov. 16. szombat 14:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Beledi Mézeskalács Fesztivál
Nov. 16. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Pátkai Rozina Trió
Nov. 16. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Truesounds Music Showcase
Nov. 17. vasárnap 8:00 óra
Csorna, Tesco
Adománygyűjtés a rászoruló állatoknak
Nov. 18. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Szerelem - vígjáték két
részben
Nov. 20. szerda 16:00 óra
Kapuvár, Polgármesteri Hivatal
Baán Katalin fotóművész kiállítása
Nov. 20. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Telegdi Ágnes: Madarak, évszakok,
ünnepek előadás
Nov. 22. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Badár Sándor önálló
estje
Nov. 22. péntek 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Made in Hungária musical
Nov. 23. szombat 10:00 óra
Szany, Művelődési Központ
Beszélj bátran konferencia
Nov. 23. szombat 15:15 óra
Kapuvár, Pepó Vendéglő (rendezvénysátor)
Szent Katalin napi búcsú
Nov. 23. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert

Nov. 23. szombat este
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Deadline rock fesztivál
Nov. 23. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Retro party
Nov. 23. szombat 23:00 óra
Kapuvár, Pepó Vendéglő (rendezvénysátor)
Retro Party Dj Sniper - Dj Pepó
Nov. 26. kedd 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
GreCSÓKOLlár – zenés irodalmi est
Nov. 27. szerda 17:30 óra
Beled, ÁMK Hangraforgó együttes
koncertje – Ady versek
Nov. 30. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Hadházi László önálló
estje, mv. Lakatos László
Nov. 30. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fish!, Fatal Error
Nov. 30. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Acustic 69
Dec. 6. péntek 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Mikulás ünnepség és a Garabonciás
Együttes Mikulásváró koncertje
Dec. 7. szombat 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Adventi családi délután Eszterházán
Dec. 7. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Vastag Csaba adventi koncertje
Dec. 7. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Ocho Macho koncert
Dec. 8. vasárnap 18:00 óra
Kapuvár, Művelődési Ház
Hanság Big Band és Malek Andrea
karácsonyi koncertje

További
programok az

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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eladó és kiadó ingatlanok

Kapuváron két szintes, felújított
családi ház eladó a városközponthoz
közel. Hőszigetelt, igényes, összkomfortos. 180 nm-es lakótér, térköves,
rendezett udvarral. Irányár: 38 millió.
Érd.: 06-20/775-6827
Kapuváron 100 nm-es családi ház
hozzá tartozó nagy kerttel eladó. 0630/936-8193
A pamhageni határátkelőtől 3 km-re
2039 nm-es építési telek, beépítési
kötelezettség nélkül eladó. Ár: 3,5 millió. Tel.: 06-20/448-9439
Kapuvár és vonzás körzetében
(Agyagosszergény és Farád) termőföldet veszek Tel: 0630/371-9082
Csornán családi ház a József A u. 53.
alatt eladó. 06-30/631-9594
Garázst vennék Csornán a Vilmos
parkban, reális áron. +36708863887
Kapuváron 2. emeleti 64 m2-es
téglaépítésű lakótelepi lakás eladó.
Érd.: +36-30/594-0146

Vonyarcvashegyen eladó 61 m2-es,
Kiadó
1+2 félszobás lakás 7 m2-es
terasszal, szép környezetben. +36- Győrben 45 nm-es lakás kiadó. Érd.:
70/459-2181
06-30/767-8268, 06-30/767-3399
Eladó házat keresek készpénzes Szántóföldet
bérelnék
ill
vásárlásra, Szárföld,Veszkény , Rá- vásárolnék Szil 15 km körzetében.
batamási, Babót,Osli. 06202179220 bérleti díj megegyezés szerint miniCsornán Egerfa u. 16. alatt 80 nm-es mum 90000 Ft /ha Pákai Péter EV
sarki családi ház 671 nm-es telken 06703398798
eladó. Fűtése gázkonvektor és 2 db Csornán kétszintes családi ház felső
cserépkályha. 06-30/332-4389
szintje kiadó. Érd.: 06-30/710-0473
Csornán 2 szobás, erkélyes, 2. emeleti Kiadó Csornán 1 szobás összkomforlakás eladó. 16,7 m Ft CsornaIngatlan tos berendezett mini garzon lakás.
Fodor Erika +36-20/50-111-77
Családi ház udvarában van, külön beKapuváron központközeli 3 szoba- járattal. Azonnal költözhető 2 havi kaunappalis, 1985-ben épült családi ház cióval. Rezsivel együtt havi 70 000 Ft/
kis telekkel eladó. 33,3 m Ft CsornaIn- hó Érdeklődni: 20/9245267
gatlan Fodor Erika +36-20/50-111-77 Kapuváron családi ház kiadó. Érd:
Beleden 2 szoba-nappalis, magasala- 0670/9532394. Kaució szükséges.
pos, gázfűtéses családi ház 2095 m²es telken eladó. 12,5 m Ft
CsornaIngatlan +36-20/44-044-74

JÁRm ű
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858
2T össztömegű autószállító trailer
bérelhető, 10.000 Ft/nap. Saját
súlya 400 kg. 1600 kg hasznos
teher szállítható rajta. Hossza: 4,2 m
szélessége: 2 m. B+E vagy C+E
kategóriás jogosítvány szükséges
hozzá. Érd.: 06-30/9470-370
Mitsubishi Colt 2005-ös évjáratú,
1.3 benzines, 95 LE, kitűnő állapotban 68.000 km-rel eladó! Érd.: 0620/772-0640
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Autóbontó Nagycenk. Gépjárművek,
roncsautók leadása, felvásárlása, HIVATALOS bontási igazolás kiállítása,
teljes körű ügyintézéssel. Szállítás
megoldható. Tel.: +36-20/521-9183
(Bontótéka
Kft.
Regisztrált
autóbontó)
18 éves Renault Thalia 51.000 kmrel eladó. 06-30/631-9594
Összkerekes Kubota kistraktor talajmaróval eladó. 06/30/659-9667

Áll aT
24 hetes jércék (kezdenek tojni) és
csibetáp kapható. Babót 06-70/3373514
Labrador kiskutyák oltva, féregtelenítve fekete és zsemle színűek
eladók. 06-30/492-4808

11 db malac eladó 06-30/263-5730
9 db 20 kg körüli malac eladó. 0620/214-4854
9 db birka felszámolás miatt eladó.
Iá: 15.000 Ft/db Himod, Dózsa u. 48.
Malacok eladók Mihályiban Korona u.
52. 06-30/364-8586
Malacok eladók Kisfaludon Rákóczi
u. 26. 96/253-127
Hízott sertések vágásra eladók és 10
db malac eladó. Kapuvár 06-30/3915309
Egy éves tyúkok eladók Kapuváron
06-20/579-4495 96/241-657

TÁRSKER ESŐ
38 éves káros szenvedélyektől
mentes srác keres korban hozzá illő,
gyermektelen lányt tartós kapcsolatra Kapuvár-Csorna környékéről.
SMS:0630/524-3656
Nem Adom fel Társkereső Iroda ismerkedési estet tart 2019.12.07-én
Öntésmajorba a Söntés Étteremben.
Mindenkit szeretettel várunk. Bővebb
információ: 06-20/411-4325

SzolgÁlTaTÁS
Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.facebook.com/krealmanyosdi
0670/555-2898
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Szőnyegtisztítás Felsőfokon garanciával. Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás ingyenes
szállítás 06-20/447-2726
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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

Épületek, bővítések, átalakítások
vE gyE S
építészeti tervezését, épületek
felmérését
vállalom. Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
arpasigergo@gmail.com, 06 30 254 közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
55 64
kárpitos szék 50.000 Ft színBeázik a tető? Cseréptetők, választékkal, raktárkészletről elvi06-30/639-1574
palatetők, lemeztetők lapostetők hető.
www.szaszabutor.com
javítása, bádogos munkák, ereszcsatornázás, tetőfedés, lapostetők Új, építkezésből megmaradt és bonVeszélyesfa- és tujakivágás, el- szigetelése, kémények javítása, tott nyílászárók nagy választékban
hanyagolt területek rendbe rakása. kúpcserepek kikenése, épületek 600 db-os raktárkészletről azonnal
Farkas Péter 0620/228-9364.
külső-belső felújítása, javítások vál- vihetők! www.hasznaltablak.hu
Házak, pincétől padlásig lomta- lalása. 06-20/293-1175
Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
lanítását vállaljuk. Farkas Péter Redőnyjárat indul a megye minden márkájú, fehér színben, vadonatújan,
településére, ingyenes helyszíni ára- 1 év garanciával, 240*200-as,
0620/228-9364.
Termelői méz eladó! Akác és vegyes jánlattal! Hérics Redőny: 96/242- 240*210-es, és 250*200-as méretvirágméz. Csornán 1kg felett kiszál- 655, 06-30/204-0-205, e-mail: ben 84.900 Ft/db. Munkaidőben:
hericsredony@gmail.com
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 .
lítást vállalok. 06-30/939-1346
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Díszfák,
sövénynövények
faiskolából
Költöztetést, fuvarozást vállalunk.
Ady Endre u. 13.
postai kiszállítással! 70/203-4398
Érd.: 06 20 360 6197
Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
Alaptestek, koszorúk, monolit- Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
1600 méretben 35 db valamint ter0630/274-3864.
födémek betonacél hajlítását rövid
mosztátfejek, szelepek, falikonzolok
határidővel vállalom. Bognár Richárd Hajdúszoboszlói üdülés büféreggeáron alul eladók. Érd.: 06-70/41806-30/264-6832
livel és menüválasztásos vacsorával
7600
Lomtalanítást vállalnék, lakások, 15.900 Ft/fő/3 éj. Tel.:06-70/313Keveset futott téli gumi Suzuki
5501,
Ágnes
Vendégház
pincék ürítését, takarítását, megeSwiftre felnire szerelt eladó. 06Gyógyító masszázs Kapuváron és
gyezés szerint. 0670/265-7643.
30/321-1314
Lakásfelújításon gondolkodik? Hívjon környékén. Hívásra házhoz is
bizalommal! Vállalunk: festést, megyek 06-30/277-0759
burkolást, parkettázást, kisebb belső
átalakítást,
nyílászárócserét,
betonozást. 06-20/252-5808 0620/391-2004

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

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

Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
0620804-2771
Kisméretű lovas kocsi póniló után
való eladó. 96/280-215
4 db Peugeot 307 gyári alufelni
eladó. 20.000 Ft Tel.: 0620/3443271
Kisipari sarokpad nagy asztallal 3
székkel, ülőgarnitúra 3 részes, 2 db
fotelágy, konyhai edények felszerelések eladók. Ár megegyezés szerint. 06-30/3487-794
Pedálos Moszkvics régi gyerek
kisautót keresek bármilyen állapotban. Tel.: 0630/683-7837

Magas áron vásárolok dunnákat,
párnákat,
hangszereket,
porcelánokat, faliórát, festményeket,
szarvasagancsot hagyatékból, bútorokat, mindenféle öreg hagyatékot
06-70/675-5104

Triumph dolgozók találkozója november 22-én 3 órakor a Garta Étteremben. Érd: 06-30/335-3945

3 db 50 literes üvegballon tartóban,
10 literes demizsonok, 3 lángú
vezetékes gáztűzhely, famázsa súlyokkal, kádra rakható fürdető szék
eladók. 06-70/365-3575

1671

Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180
W-s eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.:
Akác fűrészáruk, pallók, deszkák, Horváth Mátyás 06-30/637-0630
kerítéslábak, kerítés elemek akár 220 cm-es hullámpala eladó 06gyalult kivitelben is, lépcsők, korlá- 20/800-9356
tok, konyhabútorok készítése. Bér- Suzuki SX4 lemezfelnire szerelt téli
fűrészelést
vállalunk.
Érd.: gumi eladó 205/60 R16 Ár: 95.000 Ft
06-30/408-0313
gumi újszerű állapotban 06-30/417Alma kapható őstermelőnél. Csorna,
József A u. 66. 96/262-220
Osztrák-német bazár. Őszi-téli
ruhák(200 Ft/db-tól) és lábbelik,
lakástextil, lakberendezés, bútorok,
konyhafelszerelés, műszaki cikk,
táskák,darálós kávégépek. November 16. (szombat. 14-16 óráig) Szil,
Béke u. 21
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Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot
keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 0630/215-8577
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.
Petőházi telephelyre fiatalos csapatunk bővítéséhez keresünk kollégákat, targoncás jogosítvány előny,
de nem feltétel. Érd.: munkaidőben:
06-20/95-27-488,
vagy
info@pelletprodukt.eu (Pellet Produkt
Kft)

oK TaTÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232, www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
Lelkes csapatunk felnőtt jógaoktatót
keres. Helyszín: Szil, heti egy alkalom. 06-70/391-8544
Korrepetálást, általános iskolások
napi felkészítését vállalom tanító és
magyar szakos tanárként. 0630/830-0917
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Ötletek a kisméretű étkezőkhöz
Igazán használható és bájos étkezőt kaphatunk különböző ötletekkel és
trükkökkel, íme egy kis ízelítő.
A kis étkező kialakításánál
sem kell lemondanunk az
elegáns stílusról. A légies
vonalú székek és a szép vonalvezetésű asztalok kifejezetten jól mutatnak a kis
terekben.
Alkalmazzunk világos és természetes
színeket. Optikailag
növelhetjük a térérzetet, sokkal letisztultabb összhatást
teremthetünk így.

Ha a fűtési mód
engedi, tegyük
az asztalt az
ablak elé.
Étkezés közben
a látótér kitágul,
feledtetve a kis
tér hátrányait.

Az étkezőpad kifejezetten a kis étkezőbe
lett kitalálva. Ha több
személy üli körül az
asztalt, sokkal kényelmesebb és helytakarékosabb, mint a
különálló
székek
használata.
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gondozásmentes növények
Itt egy új, gondozásmentes növénytartási
technológia, a növényi
terrárium, florárium. Ismerkedjen meg vele!
Magyarországon ez a fajta
növénytartási forma kevésbé ismert, rengeteg
mítosz és megválaszolatlan kérdés kering a floráriumok körül.
A leggyakoribb kérdés, a
gondozásmentes dísznövények kapcsán: hogyhogy nem kell öntözni
őket?
újra a levegőbe kerül,
majd ismét az üveg falára,
Hogy miért? Most
onnan a talajba, és így
eláruljuk!
tovább.
A növényi terráriumok
titka, hogy olyan módon Így elsőre akármilyen hiállítják össze őket, hogy az hetetlenül is hangzik, a
üveg belsejében létrejövő terráriumba
ültetett
életfeltételek a terrári- növényeket valóban nem
umba ültetett növény ter- kell locsolni, a rendszermészetes
élőhelyének ben keringő víz bőségesajátosságait imitálják.
sen elegendő arra, hogy
Mit is jelent ez? A "növényi
jólét" egyik legfontosabb
komponense a megfelelő ültetőközeg. A terráriumba olyan táptalaj
kerül, melynek PH értéke
és szubsztrát tartalma
megegyzik a terráriumba
telepítendő növény által
leginkább kedvelttel.
A másik fontos elem a terrárium páratartalma: ezt
szintén úgy kell beállítani,
hogy az adott terráriumlakó növény élőhelyén
jellemzővel
azonos
legyen.
Mivel a terrárium egy zárt
rendszer, így a vízkörforgása is teljesen önálló.
Ez azt jelenti, hogy a fotoszintézis során a növény
által levegőbe juttatott
páratartalom az üveg
belső falán lecsapódik,
majd lecsorog a táptalajba, megöntözve ezzel a
növényt. És itt kezdődik
minden előlről: a növény
felszívja a vizet, majd a fotoszintézisen keresztül
újra kibocsátja a párát, ami

kielégítse
a
növény
folyadékszükségletét. Sőt,
a problémát inkább az
okozhatja, ha túl nedves
az ültetőközeg.
Ha felkeltette érdeklődését ez a lehetőség,
további részletes információkat talál a gondozasmentes.hu weboldalon.
Forrás: gondozasmentes.hu

18

Mutatós dekoráció
A titkos fegyver ezúttal a dekortapasz.
rengeteg színvariáció létezik belőle és
megszámlálhatatlan minta varázsolható a
segítségével a szobák falára.
Ha olyan faldekorálási ötletet vagy tippet keresel,
ami olcsó, könnyen megvalósítható és nagyon
mutatós, akkor itt az ideje, hogy megismerkedj a
dekortapasszal.
Mi is az a dekortapasz?
A dekortapasz nem más, mint az angolszász
területeken (és gyakran itthon is) washi tape
néven emlegetett eszköz. A festési eljárás során
használt maszkolószalag az őse, abból nőtte ki
magát, de mára már az egyik legsokoldalúbb
dekorációs eszközként tartják számon.
Nemcsak a szélessége és a hossza, de a mintázata,
színei és maga az anyaga is nagyon sokféle lehet.
Készülhet például rizspapírból, papírból,
műanyagból és textilből is. A működése roppant
egyszerű, egy öntapadós réteg segítségével fel
kell ragasztani a kívánt felületre és kész is.
Könnyen eltávolítható és gyakran vágás nélkül
tépni is lehet.
A washi tape nemcsak falra, de bútorokra és a
padlóra is jól ragad, érdemes kísérletezni vele.
Mutatunk néhány szuper ötletet.

2019. november 15.

2019. november 15.

19

biztonságos fűtés
teljesen mindegy, hogy
mivel fűtünk otthon –
legyen az gázkazán, vegyes tüzelésű kazán,
kályha, vagy éppen
kandalló –, a berendezés komoly veszélyt jelenthet, ha nem megfelelően használjuk.
A fűtési költségek csökkentése érdekében egyre többen fűtenek fával, sokan
viszont olyan anyagokat
égetnek el, amiket nem szabadna. Fűtésre a két évig
fedett és jól szellőző helyen
tárolt tűzifa lenne az ideális,
ám vannak, akik háztartási
szeméttel, lakozott, festett
vagy nedves fával próbálkoznak, minek következtében náluk több kátrány és
korom rakódik le a kéményekben.
A
felhalmozódó koromréteg a fűtés
során izzani kezdhet, meggyulladhat és kéménytűzhöz
vezethet,
ami
másodpercek alatt átterjed-

het a ház tetőszerkezetére is.
Ha csak két hétig háztartási
szeméttel fűtenek, annyi
kátrány és korom rakódik le
a kéményben, mint megfelelő tüzelőanyag esetén
egy teljes fűtési szezon alatt.
A háztartási hulladékok,
rongyok égetésének további veszélye, hogy közben
olyan mérgező és rákkeltő
gázok szabadulnak fel, amelyek lerakódnak az ember
tüdejében, bőrén és ruháin.
Aki tehát szeméttel fűt,
nemcsak maga és családja,
hanem egész lakókörnyezete egészségét veszélyezteti.
Azokon a helyeken, ahol
nyílt égésterű eszközzel oldják meg a fűtést, főzést vagy
vízmelegítést, fokozott óvatosságra van szükség, mivel
ezek az adott helyiség levegőjét használják fel az égés
során. Ha a berendezés
ilyenkor nem jut elegendő
levegőhöz, akkor másodpercek alatt veszélyes
mennyiségű szén-monoxid

keletkezik. Fontos azonban
tudni, hogy nem csak a gázzal működő berendezések
okozhatnak mérgezést. A
kandallóval, cserépkályhával, olajkályhával, vegyes
tüzelésű kazánnal fűtők
ugyanúgy veszélyeztetettek,
hiszen a mérgező gáznak
gyakorlatilag
bármilyen,
nyílt égéstérrel rendelkező
eszköz a forrása lehet.
Erre figyeljen, hogy megelőzze a szén-monoxid
kialakulását:
A nyílt lánggal égő tüzelő-,
fűtő-,
vízmelegítő
és
főzőeszközök telepítését
bízza szakemberre.
Biztosítsa a nyílt lánggal égő
berendezések levegő utánpótlását.
Évente vizsgáltassa felül a
fűtőeszközeit.
Éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével.
Az ajtók, ablakok cseréjénél
ügyeljen rá, hogy az újonnan beépített, jól záródó
nyílászárókon legyen résszellőző.
Az elszívó és a nyílt lánggal
égő berendezés együttes
üzemelése is hozzájárulhat a
szén-monoxid kialakulásához. Ezeket soha ne
működtesse együtt.
A balesetek fele a fürdőszobában történik, mert
azok légtere általában kicsi,
így a vízmelegítő gyorsan elhasználja az égéshez a
szoba levegőjét. A szellőzőrácsot soha ne takarja le.
A fűtési szezon alatt szellőztessen gyakrabban.
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