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NAPPALI

Díszíthetünk és játszhatunk a függönyökkel. A függönyök 
 erőteljesen befolyásolhatják a nappali megjelenését, különösen, 
ha tele vannak élénk színekkel és kreatív dizájnokkal. 
A tökéletes függönyök kiegészítik a belső teret. A szépségnek 
és az esztétikának jelen kell lennie, mert a nappali 
kényelme nagyban függ ettől.

6   HÁZAK • 2022 december - 2023 január

A nappali
FÜGGÖNYEI

Ön is fél az emelkedő fűtési költségektől?

Már közel 30 éve a fűtéstechnika szolgálatában

• Energiatakarékos, multizónás vezérlő
• Akár 10 zóna szabályozása
• Zónánként külön szelep- és szivattyúkimenet
• 4 szabadon konfigurálható, közösített kimenet
• Egyszerű távvezérelhetőség

• Energiatakarékos, multizónás rendszer 
akár 8 termosztáttal

• Interneten keresztül távolról elérhető, beállítható 
• Magyar nyelvű applikáció 
• Programozható
• Vezeték nélküli kommunikáció
• Érintőgombos vezérlés
• Aktiválható kimeneti késleltetés

• Ideális elektromos padlófűtésekhez
• 16 A-es terhelhetőség
• Csatlakoztatható padlóhőfok-érzékelő
• Interneten keresztül távolról elérhető, beállítható 
• Magyar nyelvű applikáció 
• Programozható
• Érintőgombos vezérlés

• Nagy funkcionalitás
• Egyszerű kezelés
• Modern megjelenés nagy kijelzővel
• Világító érintőgombos vezérlés
• Hőfok és páratartalom alapú vezérlés
• Programozható
• Vezetékes és vezeték nélküli kivitel

COMPUTHERM Q10Z
zónavezérlő

COMPUTHERM E800RF 
multizónás Wi-Fi termosztát

COMPUTHERM E230
Wi-Fi termosztát

COMPUTHERM Q20 és Q20RF 
digitális szobatermosztátok

Csökkentse gázszámláját korszerű

fűtésszabályozással 
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NAPPALI
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Ezekkel a tippekkel a függönyök egyszer-
re válnak praktikussá, stílusossá, élethűvé. Pár 
jótanács:

ABLAK:
A legtöbb ablak egyedileg tervezhető. A sarok- 

vagy körablakok és a ferde mennyezetű ablakok 
eltérőek. A függönyök, vagy redőnyök tetőabla-
kokhoz különféle módon rögzíthetők. Itt csak a 
megfelelő akasztórendszer és a megfelelő anyag 
számít. Népszerű megoldás a fém zsinórok, ame-
lyeket az ablak felett és alatt rögzítenek.

Még a háromszög alakú ablakoknak sem kell 
függöny nélkül maradniuk. Itt speciális sínrend-
szereket is alkalmaznak, amelyek a függönyru-
dat helyettesítik. Ezek különböző vastagságban 
kaphatók a kereskedelemben 

ANYAGVÁLASZTÁS: 
Az első kérdés: Mi a függöny célja? Főleg 

dekoráció és hangulat, vagy magánélet és 
hangszigetelés? A függönyök minősége függ 
a súlytól és a szálsűrűségtől. Az anyag ter-
mészetessége, ökológiai elfogadhatósága és 
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NAPPALI

szilárdsága (pamut, len, selyem) fontos, de 
mosógépben mosható sima kevert szöveteket 
is válaszhatunk. 

A vászonfüggönyök jól néznek ki - sikeresen 
megtartják formájukat könnyedséget és légies-
séget kölcsönöznek és a levegő szabadon bejut 
rajtuk a szobába. 

A függönyszövet fény- és légáteresztő legyen! 
Hideg időben a vastag függönyök is szigetelnek.

A fenntartható textíliák sem hiányozhatnak 
az aktuális függönytrendek sorából. A termé-
szetes szálak, mint a gyapjú, kender, lyocell és 
újrahasznosított poliészter, nemcsak erőforrás-
takarékosak, hanem kellemes tapintásúak is. 

A finom, természetes színű függönyök vizuá-
lisan lenyűgözőek. 

HOSSZÚSÁG ÉS SZÉLESSÉG:
A szövet méretei az ablakok méretétől és a 

kívánt stílustól függenek. Adjunk hozzá néhány 
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centimétert a sín és a padló közötti távolság-
hoz a hosszhoz. Visszafogott, stílusos összeállí-
tás jön létre a padlóig érő, egyszínű bársony-
függönyökkel. 

A hosszú függönyökkel azonnal könnyed 
vagy drámai hangulatot varázsolhat a helyi-
ségbe. 

    HÁZAK • 2022 december - 2023 január   11 
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A hosszú függöny elé ne tegyünk 
elektromosberendezést, vagy radiátort, mert 
eléghet a függöny és a hőt is visszatartja.

A felrakásnál a gyűrődések minél egyszerűb-
bek legyenek, hogy a por ne gyűljön össze.

SZÍNEK, MINTÁK
A színes függönyök vidám hangulatot adnak 

a helyiségnek, de lehetőleg olyan színt válasz-
szunk, ami nem irritáló! A színes függönyök 
megadják a helyiségnek a szükséges megjele-
nést és stílust. Válasszuk a függöny színei közül 

a szobabelsőt ídéző színekből is! Az egyszínű 
függönyök gyönyörű háttérként szolgálnak a 
belső tér többi részének.

A FEHÉR FÜGGÖNYÖK 
MINDIG IDŐTÁLLÓAK

A függönyöknek nem kell mindig simának 
lenniük. A grafikai mintákkal, például vonalakkal 
és körökkel díszítettek nagyon népszerűek. Ezek 
modernnek és nem feltűnőnek tűnnek anélkül, 
hogy monotonok lennének. A különösen nagy 
ablakfrontú nappalik profitálhatnak ebből. 

Az ultravékony szövetek finom mintákkal 
kombinálva a nappalit modernnek és tágasnak 
tűntetik fel.

SÍN:
A sínre vagy rudra stílust meghatározó rész-

letekkel elhelyezett; díszített, puhán leeresz-
tett, hullámos vagy göndörített függönyöktől a 
nagyon modern velencei stílusú, vagy redőnyös 
függönyökig számos megoldás létezik, amelyek 
közül kiválaszthatjuk a legközelebb állót, ízlé-
sünknek és igényeinknek megfelelően.

- Szerk.-

NAPPALI
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Kedves Olvasóink! Tisztelt Hölgyek és Urak!
A Sikeres Nők eddigi 26. évfolyamos történetében minden módon megpróbálta közelebb 

hozni Önökhöz a SIKERT. Számos mélyinterjúban tártuk fel a sikerhez vezető út buktatóit is, 
azt a sok erőfeszítést kívánó küzdelmet, ami a sikerhez vezetett.

Az esztendő végéhez közeledve szokásos módon, az Önök szavazatait alapul véve 
immáron 19. alkalommal jelentetjük meg a TOP 50 SIKERES évkönyvünket, mely december 
elejétől kapható az újságárusoknál.

A 2023-as ÉVKÖNYV-ben ötven olyan emberről rajzolunk portrét, akik tehetségüknek 
köszönhetően a közelmúlt időszakában az élet valamely területén kimagaslót alkottak, sik-
ereket értek, vagy érnek el, esetleg „csupán" az ország kedvenceivé váltak valamely tevéke-
nységükkel.

Vannak mérhető, és vannak nem mérhető, főleg össze nem mérhető teljesítmények. 
Könnyen mérhető a gazdagság, a vagyon, de nehezen összehasonlítható kategória a siker. 
Kiadványunk felvállaltan szubjektív képet ad a benne szereplő 50 SIKERES emberről, akik 
esetében nem elvitatható tény, hogy TOP-on vannak.

Közéleti szereplőkről, színművészekről, zenészekről, képzőművészekről, sportolókról, 
tudósokról, gazdasági szakemberekről, nőkről és férfiakról egyaránt közlünk írásokat. A Sik-
eres Nők hasábjain olvasható mélyinterjúkban a riportalanyok mindig megfogalmazzák, 
hogy számukra mit is jelent a siker. Éppen ez a sok éves tapasztalat könnyítheti meg a válasz-
tást. További érdekes szempont az is, hogy a siker gyakran egy pillanatnyi állapot, amely 
sokszor hullámvölgyeket követve repíti a csúcsra azt, aki elég kitartó, és bízik önerejében. 
Gyakran a „pillanat hősei” a leginkább sikeresek.

Érthető okból - az újdonság varázsa is szempont lehet.

A pillanatnyi sikeren túl vannak az úgynevezett „állócsillagok”, akik folyamatosan ontják a 
sikereket. Őket időnként újra felkeresi lapunk AKKOR ÉS MOST rovata.

Kedves Olvasóink!

Kérem, tegyék meg jelöléseiket mindazokra december 5-ig, akiket Önök erre érdemesnek tartanak! Kérem, ne gondolkod-
janak kategóriákban, csupán saját szubjektív mércéjük legyen a döntő, hisz, ha úgy tetszik a kedvelés, a szeretet kiérdemlése már 
önmagában sikert jelenthet.

Jelöltjeik nevét az alábbi e-mail címen várjuk: sikeresnok@policepress.hu

Várom szíves együttműködésüket.

Sok sikert kívánva:

 Dr. Huzik Veronika
 főszerkesztő

 Dr. Huzik Veronika
 főszerkesztő főszerkesztő főszerkesztő főszerkesztő
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Milyen jó, amikor a reggeli-esti órákban, a család már együtt van, 
nem kell sorban állni a fürdőszobához csak azért, hogy lemossuk 
a sminkünket vagy megfésülködjünk nyugodtan. Nem beszélve arról, 
hogy a fürdőszobában elől hagyott krém stb. rendetlenség érzetét kelti. 

HÁLÓSZOBA

14   HÁZAK • 2022 december - 2023 január

SMINK ÉS 
FÉSÜLKÖDÕASZTAL 
A HÁLÓSZOBÁBAN
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Kedves hölgytársaim! Merjünk nagyot álmod-
ni és egy gyönyörű fésülködőasztalt vásároljunk 
a hálószobába! Szerencsére számos modern 
stílusú megoldásnak köszönhetően bármilyen 
méretben és kialakításban kaphatunk.

A fésülködő-sminkasztalok olyan bútordara-
bok, amely asztalból, tükörből és ülésből állnak.

Fő funkcióik a következők:
• kozmetikumok és kiegészítők tárolása 

elrejtve;
• a kozmetikai eljárások elvégzésének, és 

önmaguk gondozásának lehetősége.

A kiválasztásának fő feltétele a tükör. Minden-
ki maga eldöntheti, hogyan szeretné magát lát-
ni? Abban az esetben, ha nagy tükröt veszünk, 
ajánlatos egy keskeny konzollal kiegészíteni.

A világítás, ami még nagyon fontos, hogy a 
bőrünket megfelelően láthassuk. Helyezzünk el 
közvetlenül a szépségzóna felett, illetve a tükör 
mindkét oldalán lámpákat. A lámpák esetén 
fontos biztosítani, hogy azok ne tükröződjenek 
a tükörben, és maga a fény lágy és szórt legyen. 
Lehetőség szerint az ablak mellett helyezzük el, 
és így biztosítjuk a nappali fény elérhetőségét.

HÁLÓSZOBA
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Általában nincsenek szabályok a fésülködő-
sminkasztal kiválasztására, de természetesen 
fontos, hogy jól mutasson a szobába válasz-
tott többi bútorral. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az anyagnak teljesen azonosnak kell len-
nie. Ugyanez vonatkozik a színsémára is. Néha 
egy kontrasztos megoldás kedvezőbbnek 
tűnik. Leggyakrabban fát, farostlemezt, vagy 
MDF-et, műanyagot választanak a gyártáskor. 

A fát szinte bárhol felhasználják, fényes fényét 
lakkozással, festékkel vagy fapáccal való bevo-
nás adja. A fémből komplett szerkezetet vagy 

csak kovácsolt lábakat készítenek. Az üveget az 
asztallaphoz választják. Ha a modern anyagok-
ról beszélünk, akkor érdemes az öko-bőr búto-
rokat választani, különösen, ha a szoba a mini-
malizmus vagy ökostílus stílus jegyeit viseli.

Jól mutat a kontraszt megoldás, ha a háló-
szobában a bútorok fehérek, akkor érdemes 
fekete asztalt vásárolni. Ez az opció lehetővé 
teszi a tér további elosztását, további eszkö-
zök használata nélkül. A fordított megoldás is 
működik - a szürke és akár fekete árnyalatokkal 
díszített szobában a hófehér érdekesen néz ki.

Vásárolható már összecsukható kialakításban 
is. Kis hálószoba esetén fontolóra kell vennie a 
fésülködő-szminkasztal közvetlen szekrényben 
történő építésének lehetőségét.

Kényelem szempontjából végső döntés az 
ülőhely megfelelő kiválasztása puff, fotel vagy 
szék.  Az ülés magasságát úgy kell megválasz-
tani, hogy kényelmes legyen.

A fésülködő-szminkasztal helyzetét a belső tér-
ben nagymértékben meghatározza magának az 
asztalnak az alakja, valamint a szoba konfigurációja. 

- Szerk.-
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GYEREKSZOBA

A TINÉDZSER 
SZOBÁJA
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Érzelmi hullámok „mezején”  
nincs annál fontosabb egy   
tininek, hogy boldog legyen.  
Ezt egy  „ösztönző” saját szobával 
megtehetjük. Így mi szülők is egy 
kicsit hátradőlhetünk és örömmel 
nézhetjük tini gyermekünk bol-
dogságát, önállóságát, fejlődését.
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GYEREKSZOBA

Természetesen figyelembe kell azt is vennünk, hogy 

a tininknek nagyon pontos elképzelései vannak arról, 

hogy mit szeretnek – és az ízlésük gyakran nagyon 

eltér a miénktől.  Mi szülők viszont olyan dolgokra 

gondolunk, (reménykedünk) mint a rend, a tisztaság, 

ami a serdülő gyermeket általában kevésbé érdekli. 

Tinédzserszoba kialakításnál mi szülők és gyermekünk 

is elégedetteknek kell hogy legyünk.

A tinédzser a szobáját szórakozásra, olvasásra, 

alvásra, házi feladat elvégzésére, zenehallgatásra, 

barátokkal való találkozásra használja. Az olyan alap-

elemek mellett, mint az ágy, a gardrób, az íróasztal 

és a könyvespolc, elegendő kényelmes ülőhelynek 

is kell lennie. Ha gyermekünknek különleges hobbija 

van, hangszeren játszik, vagy sokat rajzol, akkor ezt is 

figyelembe kell venni a tervezésnél.

Jól gondoljuk át, mit tudunk még hasznosítani a 

régi bútorokból!

Mindenesetre az alábbi a berendezési tárgyaknak 

jelen kell lenniük egy tinédzser szobájában:

Ágy: Mindannyian tudjuk, hogy a fiatalok szeret-

nek sokáig aludni. Ezért rendkívül fontos a kényelmes 

ágy jó matraccal. Ha kevés a hely, ez lehet emeletes 

ágy matraccal, gyorsan kényelmes ülőkévé alakítható 

kanapé. Fontos, hogy tervezzünk egy helyet az éjsza-

kázó vendég számára is!

Íróasztal: Az iskola és a házi feladat fontos része a 

fiatalok életének. Emeletes ágynál az íróasztalt könnye-

dén elhelyezhetjük alatta. Azonban mindig ügyeljünk 

arra, hogy az íróasztal kellően meg legyen világítva. 
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Mindenesetre kell elegendő fiók és tárolóhely papírok, mappák és füzetek számára.

A kényelmes szék életkortól függetlenül fontos. Az ergonómikus, állítható 

magasságú szék még a hosszú tanulást is megkönnyíti. Az állítható szék a tiné-

dzserrel is együtt nő.

Szekrény: Általában a tinik szeretik a ruháikat halomba rakva a padlón tárolni, 

így egy egyszerű klasszikus gardrób számos előnnyel jár: A ruhák védve vannak 

a  portól és a szennyeződésektől. Ez pedig óriási előnyökkel jár a rendrakás és a 

takarítás szempontjából.

Polcrendszerek: Megint kompromisszumot kell találni a tizenéves ízlése és 

a praktikum között. De a polcok (vagy egymásra rakható dobozok) elegendő 

tárolóhelye megakadályozza, hogy a szoba rendszeresen káoszba forduljon. Ha 

nagyon kicsi a szoba, akkor mindenekelőtt függőlegesen gondolkodjunk! A polcok 

a mennyezetig érhetnek, és egy lépcsővel vagy egy bővítő létrával (ahogyan a 

könyvtárakból ismerjük) érhetők el.

Parafatábla: A gyönyörűen megjelenített rajzok, családi fotók és dekorációk 

színesítik a szobát, és személyessé teszik a teret. Itt a képek és tárgyak könnyen 

cserélhetők, ha új megjelenésre vágynak.

- Szerk.-
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FÜRDÕSZOBA

A fürdőszoba a ház 
vagy lakás területének 
kicsi részét foglalja el, 
de naponta többször 
 használjuk felfrissülés-
re, így az otthon egyik 
 legkiemeltebb része.
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FÜRDÕSZOBA 
VÍZSZIGETELÉSE
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A fürdőszoba a ház 
vagy lakás területének 
kicsi részét foglalja el, 
de naponta többször 
 használjuk felfrissülés-
re, így az otthon egyik 
 legkiemeltebb része.

FÜRDÕSZOBA 
VÍZSZIGETELÉSE

Új építésnél vagy régi fürdőszoba felújítá-
sánál a legnagyobb figyelmet az esztétikus 
és látható részekre fordítjuk, mint a csempék, 
bútorok vagy zuhanykabin ennek során megfe-
ledkezünk a rejtett felületek fontosságáról, mint 
például a vízszigetelésről. 

A teljes vízszigetelés biztosítja a fürdőszoba 
hosszú távú gondtalan használatát.

A vízszigetelés azért fontos, hogy megakadá-
lyozzuk a víz és a nedvesség behatolását a fürdő-
szoba padlójába, falaiba, ezzel megelőzzük a káro-
sodást és megőrizzük esztétikus megjelenését.

A fürdőszobai vízszigetelést csak egyszer sze-
relik fel, de mi minden nap használjuk a fürdő-
szobát. Ezért a lehető legnagyobb figyelmet 
kell fordítani a kivitelezésre.

Válasszunk rugalmas szigetelést, mert ez a 
burkolat és az aljzat közötti feszültséget csök-
kenti. Hidegtűrő legyen a vízszigetelő anyag! 
Rendkívül fontos, hogy magas legyen a repe-
désáthidaló tulajdonsága. 

Páraáteresztő is legyen! Öregedésálló sajá-
tossága legyen, mert nem 1-2 évre tervezzük 
fürdőszobánkat.
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Ezek a tulajdonságok egytől-egyig fontosak a 
burkolat tartósságát tekintve.

A MEGFELELŐ  
VÍZSZIGETELÉS 

Először tisztítsuk meg a felületet, majd vala-
milyen alapozóval vonjuk be, amely mélyen 
behatol az aljzatba, és ezáltal megerősíti és 
kiegyenlíti annak felszívódását. Az alapozót 
közvetlenül a betonra vagy cement alapú 
habarcsokra hordjuk fel!

Az első réteg vízszigetelő bevonat felvitele, 
amelynek ellenállónak kell lennie az állóvíz-
zel és a különböző külső hatásokkal szemben. 
Ez a lépés a legfontosabb az egész eljárásban, 

és minőségileg kell végrehajtani. Akár saját 
kezűleg végezzük el a vízszigetelést, akár egy 
mesterember végzi el, ügyeljünk arra, hogy 
az egész helyiséget bevonják, ne csak egyes 
részeit! Csak így védhetjük optimálisan fürdő-
szobánkat.

A második réteg bevonat, tömítőszalag és 
háló felszerelése (ha szükséges, nagy felületek-
hez). A szalag lehet öntapadó, vagy az aljzatra 
kell ragasztani. Célja, hogy megerősítse a vízszi-
getelő bevonatot olyan helyeken, ahol az meg-
repedhet vagy csökkentheti magának a bevo-
natnak a hatását, például tágulások, hézagok 
vagy repedések miatt. Szalagot kell használni 
a padló és a falak közötti illesztések megerősí-
tésére, a fürdőkád vagy zuhanyzó körül (faltól 

falig), és minden más helyen, amely veszélyben 
lehet.

A vízszigetelés helytelen felszerelése a für-
dőszobában, vagy annak hiánya károsíthatja 
a helyiség esztétikai megjelenését, és negatí-
van befolyásolhatja az emberek egészségét.  
A penész és a nedvesség megjelenése a fala-
kon rontja a fürdőszoba megjelenését, és kelle-
metlenné teszi az ilyen helyiségben való tartóz-
kodást. A levegő nehéz és kellemetlen szagú, 
és mindez együtt negatívan befolyásolja han-
gulatunkat és egészségünket.

A jól megválasztott és beépített vízszigetelés 
a fürdőszobában pénzt takarít meg és növeli 
épület értékét.

- Szerk.-

KERTFÜRDÕSZOBA

SVB BAU Kft.
BEMUTATÓTEREM:  

2083 Solymár, Bécsi út 17/c.
TELEFON: 06-26-560-820
E-MAIL: info@svbbau.hu

https://svbbau.hu
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HATÉKONY MEGOLDÁSOK  
A FALAK PENÉSZEDÉSÉNEK ÉS  

A SALÉTROMOSSÁG MEGSZÜNTETÉSÉRE
Napjainkban egyre több gondot okoz a lakásokban, pincékben, szállodákban, 

egészségügyi intézményekben, stb. megjelenő penészgomba és salétromkivirágzás.
A korszerű nyílászárók szinte tökéletesen zárnak, a természetes szellőzés így tel-

jesen megszűnik. Télen a fűtéssel és ruhaszárítással, fürdéssel fokozódik a páratar-
talom és megjelennek a penészfoltok a falon, a csempefugákon, a bútorok hátol-
dalán, de még a bútorszöveteken is. 

A penészgombák és a salétrom a csúnya foltok mellett allergiát, asztmát okoz-
hatnak és kellemetlen szagot is árasztanak. 

A DAMISOL Kft. nagy piaci hiányt pótolva 1998 óta gyártja és forgalmazza 
penészölésre, penészgátlásra,  salétromkivirágzás megszüntetésére kiválóan és 
egyszerűen alkalmazható termékeit. Ezek a:

 - Schimmel Stop – azonnal ható penészölő
 - Chemocid – tartós hatású penészölő adalék
 - Salétromkivirágzás eltávolító – salétromos felületek megszüntetésére
A Schimmel Stop rendkívül hatékony, a penésztelepeket azonnal megöli, így 

nem szóródnak szét a spórák a lakásban, tapétázott felületre is alkalmazható.
A Chemocid egyedülálló készítmény, mert nem mérgező, szagtalan és több 

éves hatással bír. Önmagában (tehát nem festék, vagy mész adalékaként) hígítva 
alkalmas a bútorszövetek, bútorok hátsó felületén megtelepedett penész elpusztí-
tására véglegesen és szagmentesen. Mivel nem mérgező, azonnal használni lehet 
a helyiséget, a bútort. 

Ajánljuk még pékségekben, konyhákban, egészségügyi intézményekben a fenti 
tulajdonságok miatt!

Ladányi Péterné 
Ügyvezető igazgató

Damisol Kft.

DAMISOL Kft. 
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 1. 

Tel./fax: 06-53/370-670
E-mail: damisol@t-online.hu

SCHIMMEL STOP
PENÉSZÖLŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER  

AZONNAL MEGÖLI A PENÉSZGOMBÁKAT,  
BAKTÉRIUMOKAT, TAPÉTÁZOTT  
FELÜLETRE IS HASZNÁLHATÓ!  

MÁR 20 ÉVE BIZONYÍTJA KIVÁLÓ HATÁSÁT!

FALPENÉSZ? SALÉTROM?   VAN HATÉKONY MEGOLDÁS!

T!

CHEMOCID  
SZAGTALAN! TARTÓS HATÁSÚ PENÉSZÖLŐ,  

PENÉSZGÁTLÓ, MELY ÖNMAGÁBAN  
ÉS ADALÉKANYAGKÉNT FESTÉKEKHEZ,  

TAPÉTARAGASZTÓHOZ, FUGÁZÓANYAGHOZ  
MÉSZHEZ KEVERVE HASZNÁLHATÓ!

SALÉTROM KIVIRÁGZÁS 
ELTÁVOLÍTÓ

MEGSZÜNTETI A SALÉTROMOSSÁGOT.

KERESSE A FESTÉK ÉS HÁZTARTÁSI BOLTOKBAN! www.damisol.hu
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A bútor          me�erei

Asztaloskonyha Kft.
1143. Bp Szobránc utca 15/a.  

Telefon: 0670-325-1825, 
E-mail: asztaloskonyhahu@gmail.com

Tel: 30/9145-747
Web: www.solymositeam.hu, www.pultlap.hu

E-mailsolymi@digkabel.hu

Egyedi pultok, pultlapok készítése 
akril alapú homogén lapokból

Corian - Kerrock - Samsung
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KONYHA
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HÛTÕSZEKRÉNYEK
Trendi
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Az élelmiszerek hűtése már eleinknek is  fontos 
volt. Az évszázadok során ötletes és „menő” 
tárolóhelyet hoztak létre a romlandó élelmiszerek 
számára. Európa nagyvárosaiban a 19. században 
megjelent a jégtömbök árusítása.
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Minden esetben úgy válasszunk hűtőszek-
rényt, hogy elférjen a konyhánkban és sose 
legyen üres, mert ma már nemcsak a hűtés 
fontos, hanem hogy energiatakarékos legyen 
és tetszetős a megjelenése.

A hűtők innovatív és korszerű megoldásai-
nak jelentős szerepe van. A mai modern hűtő-
szekrények energiatakarékos és környezetbarát 
hűtési technológiával rendelkeznek, melyeket 
általában kompresszorok generálnak. A hűtő-
kompresszorok szinte csendesek.

Ma már szerencsére nem kell rendszeresen 
olvasztani a hűtőt, a modern hűtőszekrények 
automatikus leolvasztással is rendelkeznek.

Az energiafogyasztás fontos vásárlási krité-
riummá vált. A hűtőn belül a különböző pol-
cokon folyamatos a különféle élelmiszerek 
optimalizálása, ezért is egyre nagyobb tér-
fogatúak a mostani hűtőszekrények. Ezek a 
nagyobb hűtőszekrények egyedüli „bútorda-
rabként” is funkcionálhatnak. 

A légtisztító rendszereknek köszönhetően a 
kellemetlen szagok eltűnnek és az élelmiszerek 
is tovább lesznek tartósak. Egységes hőmérsék-
letet is biztosítanak a modern hűtők.

A különböző élelmiszereket szerencsére elté-
rő tárolási rendszerbe, elkülönített edényekben 
is elhelyezhetjük. 

Beépített hűtőszekrény választásakor gondo-
san ellenőrizzük az előkészített szekrény mére-
teit a hűtőszekrényen és az ajtón. Különösen, 
ha már készen áll egy konyhai egység, és olyan 
hűtőszekrényt kell választanunk, amely ponto-
san illeszkedik a vonalba. Nemcsak a hűtőszek-
rény szekrényének szélességét, magasságát 

és mélységét, hanem a fagyasztó rész magas-
ságát, a hűtő rész magasságát és a zsanérok 
távolságát is ellenőrizni kell. 

A legújabb fejlesztés olyan modelleket mutat 
be, amelyek a belső tér digitális szkennelésével 
ismerik fel a termékeket. Leltárlista kerül továb-
bításra az okostelefonra, mely emlékeztet 

KONYHA

Hazak_2022_dec_2023_jan.indb   30 2022. 12. 02.   10:54:03



    HÁZAK • 2022 december - 2023 január   31

Hazak_2022_dec_2023_jan.indb   31 2022. 12. 02.   10:54:03



32   HÁZAK • 2022 december - 2023 január

minket arra, hogy mi fogyott el és mit kell vásá-
rolni. Ezt majd még tovább lehet gondolni, fej-
leszteni, hogy ez a lista közvetlenül egy élel-
miszer-beszállítóhoz kerüljön és az rövid időn 
belül kiállítsa az árut. Okostelefonnal is állítható 
a hőmérséklet.

DIZÁJN 
A beépíthető hűtő esetében a konyhabútor 

színével harmonizáljon. A szabadon álló készü-
lékek között már egyre több a színes modell. 
Vigyünk színt a konyhánkba, és válasszuk ki 
hűtőnket a kedvenc színünkben! 

Kicsi konyhánál világosabb színűt hűtőt 
válasszuk, a világos, pasztell árnyalatok vizuáli-
san kevésbé terhelik a teret.

Klasszikus fehér. A legtöbb kombinált hűtő-
szekrény ajtó acélból készült, és vannak már 
acélból készült oldalfallal felszereltek is. Szép 
fehér színűek, mely mindig szerencsés válasz-
tás, hiszen tartós, illik sokféle dizájnhoz és köny-
nyedén tisztántartható, így nem kell félnünk, 
hogy meglátszik rajtuk a használat.

A rozsdamentes acél hűtőszekrények már 
régóta ismertek és közkedveltek. A rozsda-
mentes acélkészülékek általában a legsemle-
gesebbek az összes felület közül, mert meleg 

és hideg színsémákhoz egyaránt illeszkednek. 
Az adott felületet nehéz tisztán tartani, mivel a 
rozsdamentes acél hamarabb megmutatja az 
ujjlenyomatokat és más foltokat. 

A kisebb horpadások és karcolások észreve-
hetőbbek lehetnek rozsdamentes felületeknél. 
A zsíros ujjak, a nedves kezek és a kíváncsi kis-
gyerekek gyorsan koszossá varázsolják a gyö-
nyörű felületet.

Bármilyen színt választunk, gondoljunk arra, 
hogy minden nap látjuk, és élvezzük.

- Szerk.-

KONYHAKONYHA
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Ó, AZOK A RÉGI, BÉKEBELI KARÁCSONYOK!

LÁMPAHÁZ- A FÉNYEK HÁZA – ÜNNEPEKKOR IS 

...MERT A FÉNY A LEGSZEBB AJÁNDÉK!

Szaküzleteink 1500 m2-en Keszthely-Gyenesdiáson és Szombathelyen  •    •  Tel.: 83/516-030  •  info@lampahaz.hu

Lámpaház – a fények háza Webshop:  www.lampahaz.hu

LUXERA GENTIS 
FÜGGESZTÉKEK 
NAGYOBB MÉRETBEN 
IS KAPHATÓK!  
Magasság: 120 cm
Átmérő: 48 cm
Szín: szürke, barna 
Teljesítmény: 40 w 
Színhőmérséklet: 4000 K
Fényerő: 2400 lm
Anyag: műanyag, 
alumínium

PREZENT IRIDIO LED MENNYEZETLÁMPÁK  
TÖBB MÉRETBEN IS KAPHATÓ!  
Hosszúság: 34 cm • Szélesség: 34 cm
Szín: fehér • Anyag: acél, műanyag
Teljesítmény: 24 W
Színhőmérséklet: 4000 K
Fényerő: 2640 lm

EGLO MONEVA –C LED 
FÜGGESZTÉK Blootoothal  
Magasság: 150 cm
Átmérő: 48 cm
Szín: fekete • Anyag: acél
Teljesítmény: 27 W
Színhőmérséklet: 
2700 K-6500 K
Fényerő: 3400 lm

Hosszúság: 43 cm
Szélesség: 43 cm
Teljesítmény: 36 W
Színhőmérséklet: 4000 K
Fényerő: 3960 lm

PREZENT  TREMOLO 
TÜKÖRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA IP44 
TÖBB MÉRETBEN IS VÁLASZTHATÓ!  
Szín: fekete • Anyag: műanyag
Hosszúság: 12 cm • Szélesség: 40 cm
Teljesítmény: 8 W • Színhőmérséklet: 4000 K
Fényerő: 640 lm

76.990 Ft

11.590 Ft-tól 

EGLO MANALBA 
ÉJJELI LÁMPÁK

Magasság: 30 cm
Átmérő: 20 cm
Szín: ezüst
Anyag: kerámia
Teljesítmény: E14 1x 40 W

- mert az éjjel soha 
nem érhet véget…

15.990 Ft

14.990 Ft

20.590 Ft

24.990 Ft

Távirányítás, 
Szabályozható 
színhőmérséklet, 
RGB színváltás
Tartozékok: 
távirányító

Vintagemarcsi webáruház: www.vintagemarcsi.hu

A bennünk élő gyermek nem szűnő nosztalgiával vágyik 
erre az idealizált, mesébe illő karácsonyra, és a vintage 
tökéletes díszletet képes nyújtani ehhez.

Valószínűleg mindannyiunk fantáziájában él egy idilli karácsonyi kép; puha, hóborította tájjal, fenyőkkel, magyal ágakkal és helyes 
angyalokkal, mely legfeljebb megsárgult képeslapokról vagy dédszüleink visszaemlékezéseiből köszön vissza.

2030 Érd, Debrői u. 8.                                                   
Tel.: (30) 248 3029, (30) 948 6916, 

Tel./fax: (23) 37 7 593, (23) 371 172, 
E-mail: perekft@t-online.hu

www.perekft.hu           

Ha teraszát, erkélyét igazán különleges, exkluzív üvegezéssel kívánja hasznosabbá, 
kényelmesebbé tenni, a Cover üvegfüggöny a tökéletes megoldás, mert:
• a Cover világos, nincs függőleges keretprofilja, teljes panorámát nyújt
• a Cover praktikus, kötetlen formában megvalósítható, teljesen nyitható-

csukható, üvegtáblái akár szögben eltolhatóak
• a  Cover  biztonságos, a szélviharnak  is ellenáll
• a  Cover  sokoldalú, edzett üvegtáblái könnyen mozgathatóak
• a  Cover  időálló, megalkotásához csak kitűnő minőségű anya-got használ-

tak fel, karbantartást nem igényel
• a  Cover  exkluzív, kiemeli otthona homlokzatát, szépségét

Válassza a szépet, a minőséget, a kényelmet, válassza a Cover-t !
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SZÁLLODATÖRTÉNET

  
NEW YORK PALOTA
A MAI

Fotó: www.static21.com-hotel.com
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A mai New York Palota az 1894-ben épült eredeti épület 
újragondolása, Maurizio Papiri és Tihany D. Ádám krea-
tív ötletei által. Az épület olasz reneszánszra támaszkodó 
eklektikus stílusú, azonban a modern kortárs belsőépíté-
szet is teret kapott a belső terek kialakításában, megal-
kotva a Boscolo Csoport luxusszállodáinak egyik legran-
gosabbját.

  
NEW YORK PALOTA

A New York Palota fényűző pompája nemcsak a 

formákban, hanem a felhasznált anyagokban is fel-

ismerhető, kizárólag nemes anyagok borítják, díszítik 

az épületet. Az impozáns épület hangsúlyosabb része 

a fölszinti kávéház, aminek ablakai mellett stílusosan 

16 bronzból készült ördögi faun – „El Asmodáj” a kávé 

és gondolkodás ősi alakja – tartja a lámpást, ezzel is 

hirdetve a New York kávéház szellemiségét. A szál-

lodában található márványok (carrarai, giallo siena-i, 

botticino), textíliák, berendezések mind a stílus és 

design őshazájából: Olaszországból származnak.

A belső tereket bronzszobrok, a mennyezetet 

Mannheimer Gusztáv és Eisenhut Ferenc csodálatos 

eredeti pannói díszítik, a termekben velencei csillárok, 

a bejáratnál szökőkút kápráztatja el a látogatókat.

2001 februárjában az olasz Boscolo Csoport vállalta 

fel a legendás épület újjáépítését, így elkezdődhetett 

a műemlék épület felmérése, majd tervezése.  

A műemléki terveket az Állami Műemlékhelyreállítási 

és Restaurálási Központ szakemberei készítették a 

Boscolo Csoport saját project menedzsment cége, a 

Hotels Engineering irányítása alatt.

Fotó: www.pestbuda.hu
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SZÁLLODATÖRTÉNET

A tervezést kísérő restaurátori kutatás során koráb-

ban nem ismert műemléki értékek kerültek elő. Ennek 

következtében, valamint az üzemeltetés nyugalma 

érdekében a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy a 

Kávéházat a megújuló Palotával együtt nyitják meg. 

A New York Kávéház 2006 tavaszától régi pompájával 

várja vendégit, megidézve a 20. század eleji miliőt mai 

design elemekkel.

A szálloda 107 szobával nyitja meg kapuit a luxusra és 

nagyvilági miliőre vágyó nagyközönség előtt. 24 Classic 

szoba, 34 Superior szoba, 22 Deluxe szoba, 21 Junior 

Suite, 4 Suite és 2 Royal Suite fogadja a látogatókat.

A vendégek rendelkezésére áll: 24 órás szobaszerviz, 

limuzinszolgálat sofőrrel, babysitterszolgálat, autó-

bérlés, internet-hozzáférés, titkári szolgálat, business-

center.

A mai rohanó világban szükség van egy helyre, 

ahol az ember megpihenhet, relaxálhat és élvez-

heti a különböző kezelések jótékony hatását. A Spa-

ban tökéletesen kizárható a külvilág és a vendégek 

átadhatják magukat az „örök életet” ígérő kezelések-

nek, szakavatott masszőrök és terapeuták segítségével.

A szálloda első emeletén található VIP Lounge, reg-

geliző, illetve a bankett-terem, 1 nagy és 3 további kis 
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konferenciaterem és legmodernebb audiovizuális 

felszereléssel áll rendelkezésre, melyek bármilyen ren-

dezvény, ülés, értekezlet, tréning, koktélparti, vagy 

üzleti vacsora lebonyolítására alkalmasak. A regge-

liző befogadó képessége ültetve 80 fő, állófogadás 

esetén 1-0-120 fő. A szálloda VIP Lounge része 12-15 

fős sajtótájékoztatókra, prezentációkra, vagy megbe-

szélésekre kínál tökéletes helyszínt, egy kisebb Busi-

Fotó: www.pestbuda.hu Fotó: www.pestbuda.hu

Fotó: www.1.bp.blogspot.com
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ness Centerrel és Coffee Lounge-dzsal kiegészítve.  

A Konferencia Központ 1 nagyobb és 34 kisebb terme 

összesen maximum 175 fő befogadására alkalmas. 

A 1-0-80 fős nagyteremből nyitható három 25 fős 

kisterem, melyek közül kettőt külön, egyenként is le 

lehet választani kisebb összejövetelekre, a hozzájuk 

tartozó Foyerrel.

NEW YORK PALOTA ÉS 
KÁVÉHÁZ TÖRTÉNETE

A New York Palota a New York Biztosítótársaság 

felkérésére, Hauszmann Alajos, Korb Flóris és Giegl Alajos 

tervei alapján épült.

Az épület gyöngyszemét, a „világ legszebb kávéhá-

zát” 1894. október 23-án nyitott meg Steuer Sándor, 

egy híres kávés família tagja. Az impozáns épület leg-

pompásabb része a  földszinti kávéház lett, aminek 

ablakai mellet stílusosan 16 bronzból készült ördögi 

faun – „El Asmodáj” a kávé és gondolkodás ősi alakja 

–tartotta a lámpást ezzel is hirdetve a New York Kávé-

ház szellemiségét. A méltóságteljes épület az olasz 

reneszánszra támaszkodó, eklektikus stílusban épült, 

melynek enteriőrjeit is a historizáló eklektika jegyében 

tervezték. Csupa márvány, bronz, selyem és bársony 

volt minden, a pompázatos összhatást sokan II. Lajos 

bajor király palotájához hasonlították. A mennyezetet 

Mannheimer Gusztáv és Eisenhut Ferenc csodálatos 

pannói díszítették, a bejáratnál szökőkút, a termekben 

velencei csillárok kápráztatták el a látogatókat. A kávé-

házban a nő- és játéktermem mellet, a „mélyvízben”, 

egy biliárdterem is helyet kapott. A pesti szóbeszéd 

szerint a megnyitó napján Molnár Ferenc játrékos 

kedvű újságírótársaival együtt a Dunába dobta a 

kávéház kulcsait, hogy az éjjel-nappal nyitva legyen. 

A kávéház irodalmi rajgát akkor nyerte el, amikor 

a Harsányi fivérek vették át a vezetését. A New York 

valódi irodalmi kávéházzá, a fővárosi szellemi élet 

egyik központjává a század első évtizedétől vált. Itt 

volt az írók és újságírók Otthon Köre, valamint hama-

rosan létrejöttek a művészasztalok. A kor legnívósabb 

irodalmi folyóiratának, a Nyugat-nak is hamarosan ide 

került a szerkesztősége, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, 

Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső itt vetették papírra 

első írásaikat. Az egyik főszerkesztő, Osvát Ernő a kar-

zaton szerkesztette a lapot, ott, ahol emléktáblája 

ma is látható. A tízes évektől kezdve itt nyüzsgött a 

színházi élet, filmes szakma krémje is: innen indult el 

világhódító útjára Kertész Mihály, a legendás Casab-

lanca című filmért Oscar-díjat elnyerő rendező Kacsó 

Pongrác is a kávéházban nyert ihletét a János Vitéz híres 

daljátékának megkomponálásához, valamint Kálmán 

Imre, a híres operett zenszerző is a New Yorkbaban 

alkotta meg számos híres darabját. A New York, zenés 

kávéház volt: kezdettől fogva cigányzene, télen még 

katonazene is szólt. 

A vendégek személyre szabott kiszolgálásról szá-

mos legendás pincér gondoskodott.

A kávéház első fénykora az első világháborúval ért 

véget, akkor is a Harsányi fivérek átadták az üzemel-

tetést.

A háború után a kávéházat átvette Taján Vilmos, aki 

alatt új korszak kezdődött. Melegkonyhát alakítottak 

ki étterem lett a „mélyvíz” helyén is a „New York 

café – és restaurant” a város egyi legelőkelőbb étter-

mévé lépett elő és a társadalmi élet központjává vált. 

A közelgő világháború, valamint a harmincsas évek 

gazdasági válsága következtében a pezsgő társasági 

élet elcsendesedett Európa szerte, így a New York 

Kávéház átmenetileg bezárt a kapuit és a világ leg-

szebb raktárépületeként működött.

1956-ben újra nyitották Hungária néven, igaz nem 

kávéházként, de majdnem az eredeti fényében.

A 4 Boscolo testvér valósággal beleszeretet a tör-

ténelmi műemlék épületbe, hivatásuknak érzik azok 

megőrzését a korhű helyreállítását. A Boscolo-szállodák 

kifinomult belső kialakításukkal, magas szintű szol-

gáltatásaikkal és hamisítatlan olasz hangulatukkal az 

„olasz életművészet nagykövetei” szerte a világon.  

A hamarosan eredeti pompájában, Boscolo szállo-

daként újranyitó New York Palota és benne a „világ 

legszebb kávéháza” méltón hirdeti majd ezen elhiva-

tottságait, a budapestiek és a látogatók legnagyobb 

örömére.

SZÁLLODATÖRTÉNET

Fotó: www.newyorkcafe.hu
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Az épület Budapest Építészeti Nívódíja 2007 címet nyert.

Az új létesítmény, az ötcsillagos Boscolo Hotel 

2006-ban nyitott meg kapuit. Szembeszökő, hogy 

az építtetők az egykori palotaépület szerkezeteinek 

és homlokzatainak lehető legteljesebb megőrzésére 

törekedtek –ez nyilván jól illeszkedett a luxusszálló 

jelleghez. A funkcióváltás – lakó, illetve irodaépü-

letből szállodává való átépítés az épület tereminek 

használatában alapvető változásokat eredményezett. 

A korábbi nyitott udvar üvegtetős fedést kapott, miál-

tal a szálloda nagy fogadócsarnokává vált. A gondos 

munkával helyreállított neoreneszánsz loggiák az 

egykori pompát idézik. A csarnok-udvar és a kávéház 

közötti árkádokat megnyitották, így a szállóvendégek, 

azt közvetlenül is megközelíthetik, a kávéház látogatói 

pedig bepillantás nyerhetnek a korábban elzárt, mára 

megújult udvarba.

A KÁVÉHÁZ FELÚJÍTÁSA
A kávéház felújítása során az eredeti (főleg 

Hauszmann-féle) interieur-fényképeket vették alapul. 

Ezekből rekonstruálták a rég megsemmisült csilláro-

kat, szobrokat, díszítéseket. A hatás lenyűgöző még 

akkor is, ha az új bútorozás a régi ruhatár helyén lévő 

táska-butik még „keresi a helyét”. Az épület egyes 

részei, például a nagy udvar-csarnokból nyíló recep-

ció, vagy az új előadók, a reggeliző-étkező, valamint 

egyes lakosztályok belsős kialakítása ugyanakkor a 

legmodernebb olasz belsőépítészetet idézik. Ezeknél 

„jól” megfér egymás mellett a high-tech üvegfalka-

bin, az aranymozaik-kupola és a klasszikus, gigantikus 

muránói üvegcsillár. 

Nem csoda, hiszen a tulajdonsoka olaszok, és a 

munkákhoz a magyar tervezők mellet itáliai belsőépí-

tészek és formatervezők is megbízást nyertek. Mielőtt 

a stílusok és formák e kavalkádján megütköznénk, jus-

son eszünkbe hogy ezek az alkotók saját hazájukban is 

meglehetősen szabadon nyúlnak sok évszázados vagy 

évezredes műemlékeikhez – az általános vélemény 

szerint sikeresen.

A külső homlokzat látványosan az eredetinek meg-

felelően megújult. Ez különösen a körúti kőburkolat és 

kő-, illetve bronzszobrok helyreállítása, pótlása tekin-

tetében jelentett nagy feladatot. Az eredetitől egy 

eltérés van, a szálloda főbejárata felé készült új előtető.

Az Euróai Unió Europa Nosta – A Mi Európánk-díjjal 

tüntette ki a New York Palota műemléki helyreállítását.

Szeresztőségi archívum

Fotó: www.ghadiscovery.com
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KERT

TÉLEN IS VAN 
MUNKA A KERTBEN
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Télen kevesebb a 
munka a kertben, 
de egy lelkes kertész 
mindig talál tenniva-
lót. Rádásul meg kell 
kezdeni az új kerté-
szeti év tervezését. TÉLEN IS VAN 

MUNKA A KERTBEN
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KERT

Fagymentes napokon fokhagymafajták (Allium sativum) ültethetők a 
szabadba.  A fokhagyma 2-3 cm-es mélységben és egymástól 10-15 cm-
es távolságban könnyen átvészeli a telet, és a következő nyáron betaka-
rítható. 

Ezeken a napokon érdemes felásni a talajt. A magaságyások még 
használhatóak (a meleg levegő felfelé száll) itt a talajtól messzebb van az 
ágyás. Ültethetünk például spenótot is oda.

 Ha éppen fagyott a föld, akkor díszíthetjük az ablakpárkányunkat pet-
rezselyemmel és sok más fajta zöldséggel. A fiatal palánták magas fehér-
je-, nyomelem- és vitamintartalmuk miatt elősegítik, hogy télen is meg-
őrizzük az egészségünket. Csírákat is jól nevelhetünk decemberben.

Gyönyörködhetünk akár a havas kertünkben is, mert az örökzöldek 
szépsége hóval és hó nélkül is megnyugtatnak minket. Decemberben 
az egyik klasszikus virágzó növény a Fekete Hunyor (Helleborus niger), 
amely decembertől márciusig mutatja be fehér vagy rózsaszín virágait. 
Az örökzöld Erika (Erica x darleyensis) rózsaszín virágaival igazi színfont a 
téli szürkeségben és ideális talajtakarónak is.

Decemberben érdemes elkezdeni az új dísznövények vetését pl. 
Bazsarózsa, Nagy Szívvirág, ha jövőre is színes virágokban szeretnénk 
gyönyörködni. Vigyük be a leandereket fagymentes helyre.

Ne felejtsünk el öntözni! Főleg, ha a december száraz és enyhe, időn-
ként locsoljuk meg a virágzó és télizöld növényeket. A víz által oko-
zott nagyobb károk elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy időben 
zárjuk el a vizet, és tiszítsuk meg az összes csövet. A víz elzárása után 

Hazak_2022_dec_2023_jan.indb   42 2022. 12. 02.   10:54:13



    HÁZAK • 22022 december - 2023 január   43

egyszerűen ki kell nyitnia az összes csapot, és hagyni kell, hogy a mara-
dék víz kifolyjon a csövekből. 

Ne feledkezzünk meg a madarak etetéséről!
A helyesen megválasztott szerszámok használata jelentősen csökken-

ti a helyszínen végzett munka költségeit ezért itt az ideje eltenni a kerti 
szerszámokat és bútorokat a kerti fészerbe. A szerszámaink és bútoraink 
gondozása és a megfelelő tárolása hosszú élettartamot biztosít.

Mielőtt teljesen elzárnák a kerti fészert, ellenőrizzük, hogy nem sérült-e. 
A falakat, ablakokat és ajtókat is ellenőrizni kell. Ha javításra van szükség, 
azokat a lehető leghamarabb el kell végezni. Soha nem tudhatjuk, milyen 
kemény lesz a tél. A fa ablakokat és ajtókat is célszerű a fát védő páccal 
kezelni. Használhat helyette időjárásálló festéket is. Az ablakok és ajtók 
hézagjait jól tömjük ki. Ez alapvetően egy egyszerű, de hatékony lépés.

Különösen erős havazás esetén tanácsos rendszeresen ellenőrizni a 
kerti fészert, hogy minden rendben van-e. A nagy hóterhelés gyorsan 
károsítja a tetőt és a fából készült fészert. A nedvesség is gyorsabban 
bejuthat a házba. Gyorsan távolítsuk el a havat!

Időnként fel kell-e fűteni a kerti fészert is. Az elektromos fűtőtestek, kis 
kondenzációs kazánok alkalmasak a kerti fészerbe. Jól szellőztessünk ki, 
mielőtt bemelegítünk! 

A téli munkák után üljünk le a meleg szobában és együnk a nyáron 
leszedett pincében tárolt almából, körtéből, mandulából, mogyoróból 
és élvezzük a szoba melegét!

- Szerk.-

Hazak_2022_dec_2023_jan.indb   43 2022. 12. 02.   10:54:14



44   HÁZAK • 2022 december - 2023 január

BIOLÁNG AT kiskazán

Energia megtakarítás elgázosítós automata kazánnal!
  nem kell szárított tüzelőanyag!
  hőteljesítmény 50-112 kW
 automatikus hő teljesítményszabályozás 

    10-100% között
  elgázosítás, két égetőkamrás tüzelési mód
  hatásfok 85%, 12,5 MJ tüzelőanyag esetében
  tüzelőanyag fás és lágyszárú apríték, 

    fa és agri pellet
  hasábfa tüzelési mód
  PLC vezérlés
  SMS távfelügyelet
  megfelelőség az ÖKÖNORM szabványoknak
  termékgarancia 2 év

H-5000 Szolnok, Baross Gábor u. 5,
36 (30) 92-83-467 • biolang@t-online.hu www.biolang.hu

Az ívó és élővízek illetve ipari vizek szennyező-
dése korunk egyik fő problémája. A Víztisztítás 
egy lehetséges módja, a  kavitációs vízkezelés.

Ehhez a Gamma Analcont Kft.pályázat során kutatott 
és fejlesztett alkalmazható berendezést. A berendezés 
speciális tartályból és hozzá kapcsolódó venturi kavi-
tációs csatornából áll. A berendezés szivattyúja nagy 
nyomással áramoltatja a tisztítandó szennyezett vízet 
és a kavitáció során létrejövő energia hatás felbontja  
a szennyeződéseket, illetve tönkreteszi az esetleges 
mikroorganizmusokat. A tartályban elhelyezett ezüst-, 
illetve réz kollagén anyagok a megmaradó bakteriális 
mikroorganizmusokat tudják hatástalanítani.
Az így kialakított kettős tisztító rendszer jó eredmény-
nyel hasznosítható ipari és biológiai szennyeződések 
megszüntetésére illetve csökkentésére.
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Röviden múltunkról  

 
Az 1920-ban alapíto� Gamma Műszaki Rt. – 1949-től 1990-ig Gamma Művek – a ’80-as évek 
végéig Magyarország legnagyobb vállalatai közé tartozo�. A cég 1965-ben Dányi Dezső által 
alapíto� Analcont üzletág nemrég ünnepelte 50 éves évfordulóját, míg az 1998-ban 
újjáalapíto� Gamma Analcont K�. most 20 éves. 

A vállalat fontos szerepet játszo� a ’70-.es években több ipari beruházás – így a Paksi 
Atomerőmű – műszerezési és szerelési kivitelezési munkáiban. 

A műszeriparban meghatározó fejlesztéseket és műszergyártási tevékenységet végze�. 

A fejlesztés – tervezés, szerviz, karbantartási és kivitelezési tevékenység melle� a cég 
akkreditált hidrológiai laboratóriumot is működtet áramlásmérés, nyomásmérő- és 
hőmérsékletmérő eszközök kalibrálására, illetve hitelesítésére. Főbb partnereink a MOL Nyrt., 
az FGSZ Zrt. a Víz- és Csatornázási Művek illetve DMRV Zrt. Ipari létesítmények műszerezési, 
villamos és gépésze� szerelési munkáiban veszünk részt. 
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KAVITÁCÓS VIZTISZTÍTÁS

Telefon:  Papp András - +36 20 928 6363
 1119 Bp. Petzvál J. u. 52. •  Info@gammaanalcont.hu    Gamma Analcont Kft. 

Korszerű nyílászárók és árnyékolástechnikai termékek 
a tervezéstől a kivitelezésig.

1086 Budapest, Fiumei út 14. Telefonszám: +36 1 365 1056
www.predex.hu

RENSON ÁRNYÉKOLÓK  MŰANYAG ABLAKOK  BELTÉRI AJTÓK
ALUMÍNIUM REDŐNYÖK  ZSALUZIÁK

TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓK  MARKILUX NAPELLENZŐK
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UTAZÁS
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SEVILLA
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Az EU meghirdette az  intelligens 
turizmus két 2023-as európai 
főváros versenyt. Szempont 
a kiváló turisztikai célpontok, 
a hozzáférhetőség, a fenntartha-
tóság, a digitalizáció, valamint a 
kulturális örökség és a kreativitás.

Az intelligens 
turizmus európai 
fõvárosa
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UTAZÁS

A 2022. november 9-i brüsszeli zsűri ülését 
követően Sevillát (Spanyolország) választották 
ki az EU 2023-as Intelligens Turizmus Európai 
Fővárosa verseny győztesének.

Összesen 13 ország 29 városa versenyzett, 
amelyek közül 7 kiválasztott város meghívást 
kapott, hogy az európai zsűri előtt mutas-
sák be jelöléseiket. Sevilla nemcsak a verseny 
mind a négy kategóriájában elért figyelemre-
méltó eredményeivel nyűgözte le az európai 
zsűrit, hanem a 2023-ban megvalósítani kívánt 
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kiemelkedő programjaival is. Kiemelkedett 
abban is, hogy képes volt példaképként fellép-
ni mások számára. 

Sevillának átfogó közép- és hosszú távú elkép-
zelése van arról, hogy 2030-ra klímasemleges 
várossá váljon. 

Az okosturizmus európai fővárosa egy erre 
a célra épített szobrot kap városközpontjába, 
amely jól látható lesz az Okos Turizmus Euró-
pa Fővárosaként eltöltött évében. Ezen túlme-
nően a nyertes város promóciós támogatásban 
részesül, és részesei lehet az európai intelligens 
turisztikai városok hálózatának. A hálózat mun-
kaértekezletek sorozata, és a legjobb gyakor-
latokról szóló útmutató közzététele révén elő-
segíti az ismeretek megosztását és a bevált 
gyakorlatok cseréjét. Az intelligens turizmus 
európai fővárosai az európai idegenforgalmi 
ágazat COVID utáni fellendülésének részévé 
válnak, amely magában foglalja az innovatív 
turisztikai intézkedések támogatását, és példa-
képekké válnak a digitális, elérhető, fenntartha-
tó és kreatív turizmusban Európában és azon 
túl.

Sevilla Andalúzia spanyol autonóm közös-
ség fővárosa és Spanyolország negyedik leg-
nagyobb metropolisza. A történelemben 

és hagyományokban gazdag Sevilla három 
UNESCO világörökségi helyszínnek ad otthont. 
Sevilla az infrastruktúrát, az állami és magán-
kezdeményezéseket, valamint a nemzetkö-
zi eseményeket ötvöző integrált jövőképnek 
köszönhetően a turisztikai innováció és a vállal-
kozásfejlesztés központjává vált.

Szerencsés, ha Semana Santa idején, a hús-
vét előtti nagyhéten vagy a Feria de Abril fesz-
tivál hetén utazunk, mert akkor megtapasztal-
hatjuk a lakosság tipikus hagyományait.

Ez a gyönyörű város a Guadalquivir folyón 
található. Partja remekül hasznosított és továb-
bi sportolási lehetőséget kínál bicikliútjával, 
ahol esténként sokan futnak és kerékpároznak. 
Szélesebb részein tereket alakítottak ki szob-
rokkal, és padokkal ellátva. Kulturális, politikai, 
gazdasági és művészeti téren Sevilla a leg-
fontosabb dél-spanyol város. Európa legna-
gyobb történelmi központja, városközpontja 
számoslátnivalót kínál. 

Sevilla olyan város, ahol könnyedén eltölthet 
teljes három napot az összes látnivaló meglá-
togatásával. Ennek eredményeként ez az ideális 
város hosszabb tartózkodásra és kirándulások-
hoz. Az évi átlagos hőmérséklet 25 fok körüli. 
Nyáron 35-40 fokos nappali hőmérséklettel kell 

kalkulálni. Olyankor délután egy és este nyolc 
között szinte megáll az élet Sevillában. Este 
nyolctól látványosan feléled a város.

Miután a katolikusok legyőzték a mórokat, 
akik több mint 500 évig uralkodtak Sevillában, 
sok gyönyörű épületet érintetlenül őriztek meg, 
mint az Alcazar-palota, mely az ősi Santa Cruz 
zsidó negyedben fekszik. Európa legrégebbi 
királyi kastélya, hatalmas palotanegyed, udva-
rokkal, kertekkel és sétányokkal melyek hangu-
latát a jázminvirágok és a narancsfák illata még 
tovább fokozzák. A XI. században, a muzulmán 
mórok építettek egy palotát egy X. századi erőd 
helyén, majd a XIII. században gótikus stílusban 
átépítették. Száz évvel később Pedro király mór 
kézművesekkel újjáépítette és kibővíttette a 
palotát mudéjar stílusban, mór stílusát azon-
ban mindvégig megőrizték. 

Emellett az 1929-es világkiállításra épült híres 
Plaza de España teret a város legszebb részé-
nek tartják, mindenképp nézzük meg!

A Plaza de España egy hatalmas félkör alakú 
tér, a neoreneszánsz, neobarokk és neomudéjar 
stílusban épült. 

 A kormányépületeknek ad otthon, de 
néhány múzeumot is találunk benne. Az osz-
lopsoros épület előtt egy vizesárok van, melyen 
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hidak ívelnek át, és csónakázni is lehet rajta. 
Az egész épületkomplexumot színes moza-
ikcsempék díszítik (ún. azulejos), érdekessége 
pedig a szintén csempézett ülőrészek, melyek 
Spanyolország provinciáit képviselik abc sor-
rendben.

METROPOL PARASOL
Ez egy modern kilátó, melyet mindenki 

„Setas de Sevilla” (Sevilla gombái) néven ismer, 
mert úgy néznek ki, mint a város fölé emelkedő 
gombák. A fából készült építményt 2011-ben 
fejezték be. 

A föld alatt római romokat találunk, a földszin-
ten piac van, az első emeleten egy tér melyet 
kulturális rendezvényekre használnak. Legér-
dekesebb mégis a tetején található hidakból 
álló kilátó, ahova lifttel lehet felmenni a nulladik 
szintről, és egész Sevilla látható innen. 

LA CATEDRAL Y LA 
GIRALDA

Sevillai katedrálisa világ legnagyobb gótikus 
katedrálisa. Az arannyal gazdagon díszített bel-
ső térben Spanyolország legnagyobb temp-
lomhajója található, főoltára Jézus életének 36 
jelenetét ábrázolja, és itt nyugszik Kolumbusz 
Kristóf is. 

A 15. században kezdték építeni egy mosz-
lim mecset helyén, és több mint 100 év alatt 
készült el. 1987 óta a világörökség része. Az 
eredeti mecset megmaradt része a Patio de 
Naranjos, a Narancsudvar. A Giralda a katedrális 
harangtornya, Sevilla szimbóluma. Eredetileg 
a katedrális helyén álló mecset minaretje volt, 
a 12. században épült és a mai napig megőriz-
te arab stílusát. A 16. században hozzáadtak a 
tetejéhez egy reneszánsz harangtornyot, ezt 
egy szélkakas koronázza - giraldillo, innen ered 

a torony neve. A Giralda 93 m magas, kilátóként 
szolgál, érdekessége azonban hogy a tetejére 
nem lépcsők vezetnek fel, hanem 35 rampa, 
ugyanis a müezzin a lovával járt fel a minaret 
erkélyére. Érdemes felsétálni, szép onnan a kilá-
tás.

Az egyéni közlekedésben az autó a legnép-
szerűbb, bár rengeteg motor és bicikli is van. 
Sevilla sík domborzatú város s ez előny a kerék-
pározóknak, a város különböző pontjain, 200-
300 méterenként lehet városi biciklit bérelni, 
viszont a városi forgalomban az autósok nem 
igazán tolerálják a bicajosokat, óvatosan kell 
mindenféle járművön kerekezni. 

ÉTELEK
Rizsételek, a napi sült halak, osztriga, tenger 

gyümölcsei, krokett, salmorejo és rengeteg 
nemzetközi lehetőség.

UTAZÁS
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Tapas ügyben Sevilla nagyon jól áll. Érdemes 
a tapasokból 2-3-at kipróbálni. A vendéglátó-
helyek többsége ragaszkodik a sziesztához, de 
a nevezetességek környékén általában köny-
nyen találunk olyanokat, akik egész nap nyit-
va vannak. A Parasol lábánál van egy tapas bár, 
ami 24:00-ig nyitva van, finom, nem kerül sok-
ba és kedves kiszolgálás jellemzi.

VÁSÁRLÁS
Nincsenek a belvárosban bevásárlóközpon-

tok, csak néhány régi passzázs. Mindent tra-
dicionális kisboltokban intéznek vagy a város 
szélére kiautózva. A legfelkapottabb bevásárló 
utca a Sierpes, csodaszép, de pici és szűk ez is.

A trianai piac rögtön a Puente de Isabel II, 
a városrészt a folyó túlpartjával összekötő híd 
trianai hídfőjénél található. Rengeteg a hal, de 
finom sajtokat és sonkát is lehet kapni. 

SZÓRAKOZÁS
Alternatív bulihelyek az Alfafa és az Alameda 

térségében összpontosulnak. Trianában a 
folyóparti Betis utcában egymást érik a nyu-
gis és a zajos bárok, éjszakai lokálok. Calle Betis 
fogalom, és az egyike a város legfelkapottabb 
szórakozó negyedeinek; főleg a flamencó-
ról híres. Lehet hallgatni, táncolni flamencót, 
sevillánát (egyfajta flamenco). Erre a környéken 
szórakozó profi zenészek nagyon nyitottak és 
rock bár is van itt, néha élő koncertekkel.

FLAMENCO
Sevilla egyik kerülete a flamenco, a tipikus 

spanyol tánc és zene szülőhelye. Flamenco 
műsorok Sevillában többek között a Casa de 
la Memoria de Al-Andalusban tartanak min-
den este flamenco műsort. Érdemes előre 
jegyet váltani. A flamenco táncesteknek Anda-
lúziában komoly hagyománya van, hiszen ez 
a tartomány a tánc hazája. Nagyon érzelmes, 
szenvedélyes tánc és erős érzelmeket fejez ki. 
A flamenco varázsa a tánccal kifejezett szere-
lemben, örömben, gyászban, elfojtásban és 
szenvedélyben rejlik, sajátossága pedig a jel-
legzetes, kecses kéztartás és a fodros táncruha. 
A flamencot gitárral, castanettával és énekkel 
kísérik. 

- Szerk.-
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Karácsonykor Jézus Krisztus születését, és ezzel egy 

időben a szeretetet, a család szentségét is ünnepeljük. 

Az ünnepeket a hagyományos betlehemezés teszi 

színesebbé, mely Krisztus születésének történetét, 

és az azt követő időszakot, a Három Király látogatását 

jeleníti meg. Ma már az ünnepek fénypontja a közös 

ebéd - máshol vacsora -, hiszen ekkor az egész család 

együtt ünnepel, s ha csak néhány órára is, de mindenki 

félreteszi ellenségeskedését. 

Karácsony ünnepe évszázadok óta a világ min-

den táján jeles esemény; ugyanazokat a gondolatok 

ébreszti minden emberben. A zord téli időjárásban 

is képes olyan meleg és szeretetteljes légkört vará-

zsolni, melyet az év egyetlen napján sem élünk át, 

karácsonykor mindenki kedvesebb és elnézőbb 

másokkal szemben, s ajándékokkal lepi meg azokat, 

akik legközelebb állnak a szívéhez. 

Mai „karácsony” szavunk török eredetű, s bármi-

lyen meglepő, adót jelent. Korábban a keresztények 

decemberben fizették be adójukat, a törökök által 

követelt egy tizedet.

A KARÁCSONYFA  
TÖRTÉNETE

A varázslatosan szép karácsonyfa nélkül ma már 

elképzelhetetlen az ünnep, azonban néhány évszázad-

dal ezelőtt még ismeretlen fogalom volt. Számtalan 

legenda kering az első karácsonyfa születése körül, 

melyek szerint ez a csodálatos növény megóvta Krisz-

tust az őt üldöző gonosz emberektől. Az Úr hálából 

megáldotta a fenyőt, hogy egész évben zöld színben 

pompázhasson, s az emberek legnagyobb ünnepének 

is boldog részese lehessen.

Már az ősi időkben is fontos szerepet játszott az 

örökzöld növény. A kelták egyik ünnepének, a téli 

napfordulónak fontos hírnöke volt, soha nem csök-

kenő szépsége az örök életet szimbolizálta. Később 

a lakásokat is díszítették az örökzöld növény ágaival, 

s az ősi germánok a fény tiszteletére mécsesekkel 

díszítették fenyőiket. 

Az első karácsonyfáról Sebastian Brandt tett emlí-

tést XV. század végi művében, azonban csak a XIX. szá-

zadban kezdett elterjedni a fenyőállítás hagyománya. 

Eleinte csupán a jómódú német családok kiváltsága 

volt, majd a XX. század elejére a karácsony nélkülöz-

hetetlen részévé vált, s ma már szinte egyetlen olyan 

otthont sem találunk, ahol ne lenne legalább egy apró 

karácsonyfa. Magyarországra a németekkel való szo-

rosra fűződött kapcsolat folytán került a karácsonyfa 

állítás hagyománya.

NÉPEK KARÁCSONYA
Karácsony ünnepét szinte a világ minden országá-

ban ismerik, azonban más-más formában kap helyet 

a jeles esemény. Hazánkban Jézus az, aki számtalan 

meglepetéssel örvendezteti meg a gyerekeket, addig 

Kanadában Santa Claus, vagyis a Télapó hozza el az 

ajándékot. A számtalan meglepetés nem a kará-

csonyfa alá, hanem a kandallóra akasztott zoknikba 

kerül. 

Magyarországon az ünnepi fogás hagyományosan 

hal, Kanadában azonban sült pulyka a tradicionális 

étel. 

Ausztráliában is a Mikulás hozza az ajándékokat, 

szánját azonban egyértelműen nem rénszarvasok, 

hanem fehér kenguruk, vontatják. Olaszországban 

Strega Buffana, a boszorkány lepi meg a jókat ajándék-

kal, a rosszakat szénnel. Az Egyesült Államok a népek 

olvasztótégelye, s bár vannak egységes szokások, a 

legtöbben saját származási helyük népszokása szerint 

töltik az év legnagyobb ünnepét. Az Angliából átvett 

népszokások egy része itt is népszerű; az ajtó fölé 

fagyöngyöt akasztanak, s aki alatta csókot kap, az 

számíthat szerelme hűségére. 

Ma már a legtöbb országban nem lehet egyér-

telműen hagyományos szokásokat találni, hiszen a 

filmeknek, s a médiának köszönhetően egyre több 

ország hagyományai keverednek. Egyazonban válto-

zatlan karácsony maradt az év legszebb napja család, 

s a szeretet ünnepe.

szerk

NÉPEK KARÁCSONYA
Mindannyian tudjuk, hogy karácsony az év legszebb ünnepe, hiszen ez az egy 
alkalom, a szeretet ünnepe minden évben, újra és újra egybefonja a  családot. 
Minden ország más-más szokással tarkítja ezt a varázslatos ünnepkört.
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LENGYEL KARÁCSONY
Mindannyian tudjuk, hogy karácsony az év legszebb ünnepe, hiszen ez az egy 
alkalom, a szeretet ünnepe minden évben, újra és újra egybefonja a  családot. 
Minden ország más-más szokással tarkítja ezt a varázslatos ünnepkört.

Lengyelországban a karácsony elsősorban keresz-

tény (katolikus) ünnep, de természetesen családi jellege 

is igen erős. Egy nagyon szép szokással kezdődik a 

karácsonyi ünnepkör a lengyeleknél. 24-én este az eget 

kémlelik kicsik és nagyok, arra várva, hogy meglássák 

az első csillagot. Ez Lengyelországban a Betlehemi csil-

lagot jelképezi, melyet ők Gwiazdkának neveznek. Aki 

először észreveszi a legelső csillagot, ezt kiáltja, ekkor a 

családtagok köszöntik karácsony ünnepét és egymást. 

A karácsonyi böjt szellemében karácsony vigiliáján, 

azaz 24-én éjfélig nem esznek húst. Az ünnepi asztal 

alá szalmát és szénát terítenek, arra emlékeztetve, hogy 

a kis Jézus jászolban született. Érdekes babona, hogy a 

karácsonyi asztalnál páros számú embernek kell ülni, 

ellenkező esetben szerencsétlen lesz valaki közülük. A 

hagyományos ételek közül nagyon kedvelt a céklaleves, 

a mákos kalács és a hal. Készítenek erre az alkalomra 

kompótot is 12 féle gyümölcsből, megemlékezve Jézus 

12 apostoláról (tanítványáról). Vacsora befejeztével 

még maradnak az asztalnál a házigazda jelére várva, 

hogy egyszerre álljanak fel, ugyanis aki először kel fel 

az asztaltól, az fog a jövő évben a legelőbb meghalni, 

tartja a babona.

Karácsonykor énekesek járnak házról-házra, sze-

rencsét kívánva a háziaknak, akik megvendégelik 

őket. Az éjféli misére együtt megy a család. Nagy a 

hagyománya a templomokban a betlehemi jászol, 

a szopka ábrázolásának.

LENGYEL SZENTESTE
A lengyelek ragaszkodnak hagyományaikhoz, így 

szentestén  sem feledkeznek meg ezekről. Természe-

tesen hozzánk hasonlóan a lengyeleknél is a legfon-

tosabb az ünnepi asztal, és az, ami rákerül. 

Krisztus jászolban való születésére a hófehér abrosz 

alá tett szalma emlékeztet. Az étkek száma a hagyo-

mány szerint tizenkettő, akárcsak az apostoloké. Az 

asztal közepére ostya kerül, amiből a család minden 

tagja tör egy darabot, majd a másiknak kínálva min-

den jót kíván. Az asztalon mindig eggyel több terí-

téket tálalnak, arra az esetre, ha egy váratlan látogató 

betérne, vagy emlékeztetőül a már eltávozottakra.

Az ételek hagyományosak. Tájegységenként lehet-

nek eltérések, de egy biztos: december 24-én, szent-

este Lengyelországban senki nem eszik húst. A leves 

általában cékla vagy gomba, a hal ponty. Akad egy 

káposztából készült étel is az asztalon, ez lehet böjti 

bigos, gombás káposzta vagy káposztás tészta, az 

édesség pedig mákos tészta. Desszertként még aszalt 

gyümölcsökből készült kompótot is fogyasztanak a 

lengyelek. Az ország keleti részén a „kutia” a fő fogás 

karácsonykor. Ez mákból és búzából készülő édesség, 

amelynek régen mágikus erőt tulajdonítottak. 

A páratlan szám, de különösen a 13 szerencsétlen-

séget hozhat rájuk. 

A karácsonyi vacsora böjti jellegű, ám ez ma már 

inkább a hagyománytiszteletből, s nem a kötelező 

kánonjogból fakad. A régi lengyelek képesek voltak 

ezt a korlátozást oly módon tiszteletben tartani, hogy 

a lengyel böjt fogalma világszerte híressé vált. Pl. a 

húst a székelykáposztához hasonló bigosban gomba 

helyettesítette! Az asztalon a legváltozatosabban 

elkészített halételek domináltak.

Napjainkban a leghagyományosabb lengyel vigiliai 

vacsora fogások: céklaleves, gombák, káposztás és 

gombás pirogok, mindenfajta kása gombaszósszal, 

ponty és csuka. Az ételsor hagyományai régiónként 

változhatnak. Kötelező mindenbe belekóstolni.

 Fotó: www.cdn.nwmgroups.hu

Fotó: www.cdn.ripost.hu Fotó: www.i.szalas.huFotó:www.thespruceeats.com
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December 22-én a karácsony ünneplése a Karácso-

nyi Lottó (La Lotería de Navidad) vásárlásával kezdődik, 

minden négy emberből legalább három vásárol lottót 

és játszik. 

Szenteste (La Noche Buena) összejön az egész csa-

lád, hogy együtt ünnepeljenek. 

Az ünnepi étrend általában egészen kisütött, fehér-

boros, fokhagymás vagy paradicsomos halból, hideg 

mandulalevesből és/vagy agyag- és fakemencében 

pirosra sült malacból áll. 

A vallásos spanyolok természetesen részt vesznek 

az éjféli misén, amit itt La Misa de Gallo-nak hívnak, 

ami a Kakas Miséjét jelenti, mivel a mise csak hajnalban 

ér véget, amikor megszólalnak a kakasok. 

Karácsony első napján az emberek megajándé-

kozzák egymást, és egy urnából (A Sors Urnájából) 

NÉPEK KARÁCSONYA

SPANYOL KARÁCSONY
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neveket húznak, hogy megtudják, milyen romantikus kapcsolatok szövődnek 

majd az elkövetkező esztendőkben. 

A hagyományokhoz híven december 28-án megtartják a Szent Ártatlanok napját, 

ami tulajdonképpen a Bolondok napja, egymást viccelik meg. 

Van itt még egy óriási különbség a karácsony kapcsán. Otthon már október végén 

mindenhol a karácsonyi díszítés látható, már akkor lehet Mikuláscsokit meg karácsony-

faégőt venni. Spanyolországban ez nem így van.

Szilveszter (La Nochevieja): ezen az éjszakán mindenki 12 szőlőszemet és pezsgőt 

kap. Annak érdekében, hogy szerencsések legyenek, a szőlőszemeket egyenként 

kell lenyelni, amikor éjfélt üt az óra. 

A karácsony-újévi időszak legfontosabb ünnepe a Vízkereszt január 6-án. Vízke-

resztkor a gyerekek kiteszik a szalmával vagy árpával kitömött cipőiket az ablak-

párkányra, hogy abrakot adjanak a Napkeleti Bölcsek lovainak. 

A rossz gyerekeknek – a poklot jelképező - szén jár, amely barna marcipánda-

rabok formáját ölti.

Fotó: www.static1.laverdad.es
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NÉPEK KARÁCSONYA

Az angolok sokat köszönhetnek Charles Dickensnek, 

akinek meséje örökre összefonódott a karácsonnyal.

A történet egy kuporgató és zsugori idős emberről 

szól, aki több látomás révén hirtelen rájön a karácsony 

igaz küldetésére. A történet feldolgozása minden 

évben emberek ezreit vonzza a képernyő elé, hogy 

újra és újra megnézzék e csodálatos történetet, mely 

még manapság is nagy hatással bír annak ellenére, 

hogy a karácsonyaink teljesen reklámközpontúvá és 

kommersszé váltak. 

A másik hagyományőrző szokás az angol kará-

csony keretében a látványos tündérrevü, melynek 

megtekintése már családi hagyománynak minősül. 

A történet olyan ősi eredetű meséken alapul, mint 

például a Hamupipőke vagy a Peter Pan (Pán Péter), 

s amely előadásformája Victoria királynő uralkodása 

ideje alatt alakult ki. A tündérmesében a hőst egy fiatal 

nő játssza, a vicces szereplőket pedig férfiak - szörnyű 

és rettenetes jelmezt öltve. 

A rosszfiú szerepe tényleg nagyon visszataszító, 

a tehenet pedig természetesen két ember játssza 

egy jelmezbe öltözve. A kétértelmű tréfákkal tűzdelt 

humorzáporba a közönséget is bevonják. Különös, 

de az angol karácsony csak a tündérmesével nyeri el 

igazi karácsonyi szellemét Angliában. 

A karácsonyt megelőző napokon nem ritkaság, 

hogy sapkába és kesztyűbe öltözött fiatalok, gyer-

tyákkal kezükben, kórusban karácsonyi dalokat énekel-

nek. Az így gyűjtött aprópénzt aztán jótékony célokra 

fordítják. Karácsony éjszakáján (december 25-én) a 

gyerekek egy pohár konyakot és húsos pitét készítenek 

ki a Télapónak, répát és egy tál vizet pedig a rénszar-

vasnak. Karácsony reggelén (december 26-án) az első 

és legfontosabb tennivaló bebújni a karácsonyfa alá, 

és kibányászni a Télapó által elrejtett ajándékokat. Az 

emberek többsége ezután hálaadó misén vesz részt 

a templomban. A karácsonyi ebéd általában 2 és 4 

óra között zajlik. 

ANGOL KARÁCSONY
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A fényűző étkészlettel megterített és gyertyákkal 

díszített, pompázó karácsonyi asztal elengedhetetlen 

kelléke a híres karácsonyi játékpukkantó (angol meg-

nevezése Christmas cracker). 

A karácsonyi pukkantó nagy népszerűségnek 

örvend Angliában, és minden karácsonyi teríték 

mellett ott lapul. A pukkantó tulajdonképpen egy 

csillogó papírba csomagolt keménypapírból készült 

henger, ami úgy néz ki, mint egy nagyobb méretű 

szaloncukor. Mindig két ember szakítja szét ezt egy 

kisebb petárdaszerű pukkanás kíséri. A hengerben 

egy színes papírkorona, egy vicc és egy kis ajándék 

található. A széthúzásnak az asztal felett kell történ-

nie, jobb kézben tartva, bal kézzel pedig húzva a 

szomszéd pukkantóját. A híres karácsonyi „crackert” 

Thomas Smith találta ki 1846-ban (ő francia novellákat 

árusított karácsonyi ajándékként). Népszerűvé viszont 

csak azután vált, miután színes papírba (Christmas 

crackerbe) csomagolva árulta az írásait. Nagy-Britan-

niában az 1860-as években kezdett elterjedni. 

A hagyományos karácsonyi ebédet mindenki 

a családja körében költi el, és ez az összetartozást 

szimbolizálja. A menü mindig sült pulykából áll, amit 

különleges töltelékkel töltenek meg (mint például 

tőzegáfonyával) és különleges körítés jár mellé. A 

végén mindezt a finomságot forralt borral öblítik le. 

Desszertként gyümölcskosárkák, karácsonyi sütemé-

nyek és a híres karácsonyi édesség kerül az asztalra, 

konyakkal és tejszínnel leöntve, parányi meggyel 

díszítve. Az egyetlen modern karácsonyi tradíció a 

délután háromkor műsorra kerülő, a királynő által 

elmondott beszéd, amelynek megtekintésére min-

denki a képernyő elé ül. Az angol karácsony nem is 

lenne igazi karácsony ama várakozás és izgalom nélkül, 

mely a reggeli ébredés utáni függöny széthúzásával 

jár. Mindenki abban reménykedik, hogy majd gyö-

nyörű fehér hótakaróval borított táj tárul eléjük, amíg 

csak a szemünk ellát.

Fotó: www.cdn.nwmgroups.hu
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Természetvédelmi területen folyópart mellett – hajó kikötési lehetőséggel – eladóvá válik 
180 m2-es, 4 szobás 2 fürdőszobás, nappali-étkező-konyhás családi ház. Járólappal 
burkolt pince, teljes közmű. Távirányítós kapuk. Teljesen tehermentes. Kétoldali víz-
kapcsolat.

ELADÓ 0620/515-8333
Ár: 145 millió Ft.

 fagyálló kül és beltéri mészkőlapok
 pattintott lábazati és burkolókövek
fényezett és antikolt járólapok

 kerti díszítő, termés és falazókövek
 párkányok, lépcsők és kerítésfedlapok

KŐ-KER CSÁKVÁR KFT.
8083 Csákvár, Külterület 0188/2

Telefon: 06(22)706-333, 70/9779-313
www.kokercsakvar.hu

fagyálló kül és beltéri mészkőlapok

Ke�emes Karácsonyi 
Ünnepeket kívánunk!

Hazak_2022_dec_2023_jan.indb   58 2022. 12. 02.   10:54:38



ODISYS HUNGÁRIA Kft. Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109.
www.nagyfátakarok.hu | info@nagyfatakarok.hu  | +36 30 983 9448

T��������. E����������. 

T����������.

A BIG JOHN 90D-nek hála akár 20-30 évet is 
nyerhetünk, egyetlen nap ala. Nem kell 
megvárnia, hogy kert jében elültete fái 
gyermekeivel együ nőjenek meg, hiszen egyből 
élvezhe a koros fák által nyújto árnyékot. Nincs 
több árnyék nélküli grillpar vagy gyerekzsúr a 
kertjében és nem kell a facsemetéket sem 
kerülgetnie. 

Ne várjon álmai kertjére éveket, a BIG JOHN 40 éves 
tapasztalatának köszönhetően hamarabb lehet 
csodálatos és élhető kertje, mint gondolná!

1. Keressen fel minket és közösen kitaláljuk, melyik fa lenne 
a legmegfelelőbb. Ezek után felmérjük a telepítéshez 
szükséges körülményeket.

IDŐS FA ÁTÜLTETÉS, NÉHÁNY LÉPÉSBEN:

2. Az új helyen pontosan akkora földlabdát emelünk ki, 
amekkora majd az új fának szükséfe lesz. Ez nagyon fontos a 
stabilitás szempontjából.

3. A kiválaszto fát szállítás elő 2-300 liter vízzel hidratáljuk, 
hogy a szállítás ideje ala ne károsodjon.

4. Kiemeljük a fát és szállítható állapotban rögzítjük.

5. Elszállítjuk és elhelyezzük a fát a korábban előkészíte helyen.

6. A fát stabilizáljuk kötelek és földcsavarok segítségével, majd egy 
sávot alakítunk ki a fa körül, amit tápanyaggal elláto földdel 
keverünk össze.

7. A fát 5-7 napig bő vízzel locsoljuk, hogy a keletkeze 
levegőbuborékok feloldódjanak és a gyökér újra növekedésnek 
indulhasson.

8. A fa az átültetés során a gyökere jelentős részét 
elvesztee, így az évszaknak megfelelő utógondozására 
nagy figyelmet kell fordítanunk.

����������

���

30
������������

���� ��

��

 Idős fa átültetés, 
 néhány lépésben 

Kecskemét

Kecskemét

 Kecskemétről indulva 
 a fa új helyén kiemeljük a 

 „tükröt” az ültetéshez 

 Elmegyünk az átültetendő 
 fáért, és kiemeljük 
 a BigJohn 90D-vel 

 A fát az új helyére 
 szállítjuk és elhelyezzük 
 a korábban előkészített 

 „tükörbe” helyezzük 

 Az átültetés 
 befejeztével visszatérünk 

 a Nagy fát akarok! 
 kecskeméti telephelyére!
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