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ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA
Fürdőszobánk felújítását is
a tervezéssel érdemes kezdeni. Koncepció nélkül belefogni sok kellemetlenséggel jár. Legrosszabb esetben
nem megfelelő, átgondolatlan végeredményt kapunk.

a meglévő vízvezetéket (akár hidegmelegvíz), valamint a szennyvízcsöveket át kell építeni. Figyeljünk azok
paramétereire! A szaniterek cseréjénél
is több tényezőre leszünk kénytelenek
odafigyelni. WC-kagylók esetén nem
mindegy az sem, hogy a WC-csésze
alsó vagy hátsó kifolyású.

Mindenképpen érdemes előre megtervezni, hogy körülbelül mennyi pénzünk
van a felújításra. Rengeteg szép és
drága kelléket tudunk megvásárolni,
ami adott esetben fölösleges és aránytalanul sok pénzt áldozhatunk rá. Ezért
kérjünk több árajánlatot, és döntsük el
a stílust is. Nem szép az, ha különböző
(önmagában akár szép) stílusjeggyel
rendelkező terméket választunk.

A meglévő burkolat is fontos szempont.
Érdemes megvizsgálni, hogy a felülete
nem sérült, jól fekszik fel a falra, nem
töredezik vagy esik le. Amennyiben
esztétikailag megfelelő és számunka is
elfogadható, akár maradhat is. A rossz
állapotú burkolatot érdemes eltávolítani. Ez igen nagy munkával, porral,
piszokkal jár, és nem is olcsó. A munka
során keletkező törmeléket el is kell
szállítanunk, ne egy elhagyott helyre
pakoljuk ki! Ez nem csak nem illő, de
tilos is! Sokan választják ezért azt, hogy
a megfelelő állagú burkolatot nem
szedik le, hanem, ha a felület engedi,
ráburkolnak. A helyesen megválasztott anyagokkal és szakemberrel szintén
tartós, esztétikus eredményt kapunk, ám
számoljunk a szintemelkedéssel (ajtók
átépítése).

A pénzen kívül fontos, hogy az adott
teret jól használjuk ki, és legyen hely
kényelmesen mindenre. Kis alapterület esetén érdemes gondolkodnunk,
hogy mennyire szükséges a fürdőkád,
ha igen, milyen legyen a formája,
mekkora legyen a mérete. A mosógép
sok helyet foglalhat. Ez az eszköz átkerülhet a konyhába, ha találunk neki
megfelelő helyet, és vállaljuk az ehhez
szükséges átalakítást. A mosógép, szárítógép cseréjénél is elgondolkodhatunk, hogy egybeépített mosó- és szárítógépet vásárolunk. Ennél a megoldásnál azonban számoljunk azzal, főleg
ha sűrűn mosunk, hogy használata jóval
időigényesebb, mivel egymás után
megy le a mosás és a szárítás programja.
A különböző eszközök, kellékek között
legyen elég hely, hogy kényelmesen
tudjuk azokat használni. Az új eszközök
vásárlásánál
előfordulhat,
hogy

Amennyiben nincs padlóösszefolyó,
ezen is érdemes elgondolkodnunk,
mert a kifolyó víz így a megfelelő helyre,
a csatornába vezethető, és nem keres
magának réseket, vagy a fűtéshálózat csövei mellett utat. Egyszerűbb a
takarítás is. A mosógép által elhasznált
víz kivezetésének helyére is gondoljunk.
Ügyeljünk arra, hogy dugulás esetén
ezen lefolyók tisztítása is megoldható
legyen. Sokan a mosógép szennyvízét
a kádba engedik, és nem építenek

nyílást a dugulás elhárítására. Ez nem
túl higiénikus megoldás.
Sok gyártó számos terméke nyerheti
el tetszésünket, ám mindenképpen
érdemes a használhatóságot a forma
elé helyezni. Sok dizájn mosdókagyló és
egyéb kiegészítő van, aminek a használata kényelmetlen, tisztálkodáskor
nem férünk hozzájuk megfelelően.
Ezen felül a helyigényük lehet túlzóan
nagy. Számoljunk a tisztálkodási kellékek
megfelelő helyével is. Nem szép látvány,
ha a tisztálkodási kellékek szem előtt
vannak. Praktikus és helytakarékos lehet,
ha a fűtőtestet olyanra cseréljük, amin a
törölközőket is lehet szárítani.

Manapság 3D látványtervezéssel
könnyítik meg a fürdőszoba tervezését. Szeretné megtudni, hogy:
•	álmai fürdőszobája hogyan
fog mutatni a valóságban?
Valóban álomszép és egyben
praktikus lesz-e?
•	a kiválasztott csempe jól mutat-e
majd a fürdőszobájában?
• hová tegyen dekort?
•	melyik színből, mintából mennyit
vegyen csempe rendelés előtt?
•	hogyan garantálhatja, hogy
a burkoló is pontosan ugyanazt
fogja elkészíteni, amit elképzelt?
•	a végeredmény valóban tetszeni
fog-e Önnek?
Ha legalább egy kérdésre is igen
a válasz, érdemes élni ezzel
a lehetőséggel.
A cikk a Merkbau Kft.
támogatásával készült
HIRDETÉS
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Kedves Olvasónk!
Végre megérkezett, napsugara melegít bennünket, színeket és hangokat
csal elő, bont virágokat, fakaszt dalra madarakat, és velük együtt szép
lassan megtölti élettel a természetet, a kertet, az erkélyt és a teraszt. Tartsunk
vele! A tavasszal karöltve engedjük át otthonunkat a megújulásnak, és várjuk
majd megszépülve, növények illata között megpihenve a nyarat!
Évről-évre a Ház magazin tavaszi számának szerkesztése március hónapra
esik. Amikor a mostani kiadványunk tartalmát összeállítottuk, a hótakaró
még makacsul ragaszkodott hozzánk, és rejtegetni kívánta az első kinyílni
készülő nárciszokat. Mi a szerkesztőségben, a képernyőnkön már hetekkel
előre láttuk a zöldellő tavaszt. Nem véletlen tölti ki a kert témája a mostani
lapszámunk jó néhány oldalát. Még sosem foglalkoztunk a porta másik
felével, az utca frontjára kerülő növényekkel. A Zöldellő utcák c. összeállításunkban körbejártuk, milyen fákat is ültethetnénk hosszútávra a kerítés elé.
Hangolódva az évszakra, szemügyre vettük az akváriumot és a kerti tavat.
Az ingatlanjuk eladásában vagy új vásárlásában gondolkodó olvasóinknak
a téglaházakról, a régi vagy új építésű házak közötti döntés nehézségéről,
az értékesítésben bevethető tippekről gyűjtöttünk információkat. Támpontot
kerestünk, miként lehet megvalósítani azt, hogy egy kád forró vízben ülve
elégedetten mondhassuk: Ez lett álmaink fürdőszobája!
A lakás levegője örök téma, ahogy az egészséges otthon is. A klíma elhelyezése mellett, szólunk páramentesítésről, penészölésről, és a levegő útját
biztosítva, újra fókuszba kerülnek a nyílászárók is.
Ahogy a Kertészkedés gyerekkel c. cikkünk a szülőknek üzeni: kalandra fel! És
ha már itt a tavasz, térjünk vissza a kertbe, a balkonra, a kellemesen fárasztó
munka után jól eshet ott olvasni is. Tartsanak velünk!
Virág Henrietta szerkesztő
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Védjük otthonunkat!
A kiszámíthatatlan áprilisi időjárás miatt fontos utánanéznünk, hogy rendelke-

zünk-e élő lakásbiztosítással, ugyanis, ha nem fizetjük a biztosítási díjakat, a szerződésünk automatikusan megszűnhet. A meglévő szerződést érdemes időnként
szakemberrel átnézetni, hogy értékálló és aktuális legyen. A biztosítás megléte
nyugalommal tölthet el bennünket, hiszen ha életünk
egyik fő művében, a házunkban kár keletkezik, akkor
nem saját pénzünkből kell helyreállítani, hanem a
tavaszi szélsőbiztosító térítése fedezi azt.

A
séges időjárás,
viharok, esőzések, sebes
szelek nagy károkat okozhatnak
házunkban, ezért
is fontos, hogy
otthonunk mindig
biztosítva legyen.

TIPPEK A KÁROK MEGELŐZÉSÉHEZ
Előrelátó lépésekkel csökkenthetjük a károk esélyét.
• Érdemes már a kert tervezésénél gondolni arra,
hogy a fák ne nőjenek túl magasra, és ne kerüljenek túl közel a házhoz vagy a kerítéshez, ezzel
megelőzve azt, hogy egy vihar miatt rádőljenek.
• Fontos az is, hogy legyen a házban földelés. Ha van
rá mód, akkor villámhárítót is felszerelhetünk.
• A tetőkön a cserepek lerögzítésével megelőzhetjük,
hogy a szél megbontsa a tetőt.

GYAKORI HÁZKÁROK
• Az erős viharos szél rengeteg kárt szokott okozni. Fákat dönt házakra,
autókra, kerítésekre. A vihar megbonthatja a tetőszerkezetet, és azon
keresztül akár az egész ház elázhat a viharban.
• A tavaszi időszakban gyakoriak a nagy mennyiségű sebes esők,
amelyek vízzel áraszthatják el a pincéket. A nagyon erős esőzés,
még a megfelelő vízelvezetés mellett is képes bajt okozni.
•A
 jégeső is egyre több gondot okoz mostanában, mert képes
kilyuggatni a ház külső szigetelésének a felső rétegét is. A legmodernebb biztosítások már kiterjednek a szigetelésben keletkezett
jégveréskárokra is.
• Gyakori még a hirtelen széllökések miatt becsapódott nyílászárók
törése is. A hirtelen erőbehatás miatt a keretben lévő üveg megfeszül,
megreped, és kitörik.
• A villámcsapás is okoz problémákat, bár általában nem a közvetlen
villámcsapás miatt alakul ki a kár, hanem az abból eredő túlfeszültség miatt károsodnak az elektromos készülékek.
HA MEGTÖRTÉNT A BAJ
A szerződéskötéskor tájékoztatnak arról, hogy a kár bekövetkeztekor milyen feltételek
vonatkoznak a bejelentés kötelezettségeire. Ez biztosítónként eltérhet, ezért érdemes
előkeresni ilyenkor a szerződést, vagy felhívni a kapcsolattartót. Nagyobb károk
esetén, a kárszakértő felmérése után, a lehető legrövidebb időn belül megtörténik
a kifizetés. A szakértő megérkezéséig csak a további károsodást megakadályozó
helyreállítást szabad elvégezni, azonban arra kötelesek is vagyunk.
A házunk a legnagyobb anyagi értékünk, családunk első számú menedékhelye,
ezért védelmében mindent meg kell tennünk. Érdemes ráfordítani legalább a
minimális költséget a biztosításra, hogy baj esetén ne nekünk kelljen a helyreállítás váratlan kiadásait fedezni.
Írták: Szabadi Éva Ildikó, Vágsélei Csilla Sára
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HARMÓNIA és TISZTASÁG
A hálószoba a lakás legintimebb helyszíne
- lakberendezési és feng shui tippek

Komplex helyiség otthonunkban a hálószoba, noha ezt
elsôre nem is gondolnánk. Amellett, hogy a tisztaságnak
és a rendnek itt is kiemelt figyelmet érdemes szentelnünk,
harmóniát és nyugalmat kell sugároznia, valamint alkalmasnak kell lennie a pihenéshez, a feltöltôdéshez, illetve
a szerelem és az intimitás helyszínének is.
REND ÉS TISZTASÁG

HARMÓNIA ÉS NYUGALOM

A
tavaszi
megújulás
energetikája kitűnően támogatja a hálószobánk megújítását is, amit a kevésbé
élvezetes, ám annál alaposabb nagytakarítással célszerű kezdeni. A szekrények, fiókok tartalmának szanálása,
a ruhák rendbetétele, átválogatása, az
ablakmosás, és a függönyök mosása,
esetleg cseréjük meghálálja a befektetett energiát. Ne hagyjuk ki a díszpárnák
és ágytakarók tisztítását, valamint az
ágyneműtartók rendbetételét és áttörlését sem. A szőnyegeket mossuk vagy
tisztítsuk ki, és meg fogjuk látni, hogy
megérte fáradozni: az egész szoba
hangulata, és ezáltal a miénk is sokkal
kellemesebb lesz utána. Nekiláthatunk
a harmónia megteremtésének.

A nyugodt légkör elengedhetetlen
feltétele a tisztaság és a rend mellett
az ingermentesség. A hálószobában
nincs helye a munkahelyi papíroknak,
régi iratoknak, dossziéknak, arról
viszont megoszlanak a vélemények,
hogy a műszaki cikkeket mennyire
célszerű mellőzni. Akinek jól esik
esténként a kényelmes ágyból tévét
nézni, vagy zenét hallgatni, annak
felesleges
megfosztania
magát
ezektől az élményektől, hiszen nem is
érezné jól magát. A feng shui ajánlása
szerint az ágyat lehetőleg úgy
helyezzük el, hogy az ne kerüljön az
ablak alá (huzat), az ajtó mögé (magányosság), és ráláthassunk belőle az
ajtóra (biztonság).

AZ INTIMITÁS HELYE
A jól működő párkapcsolatnak is kedvez
a tiszta, rendezett, megfelelően berendezett hálószoba. Alakítsunk ki és
őrizzünk meg egy olyan intim légkört,
amelyben a partnerünk és mi is szívesen
tartózkodunk. Az olyan negatív energetikájú holmiktól pedig, mint például
a szárított virágok és az egyedülálló,
porfogó tárgyak, szobrocskák, szabaduljunk meg mihamarabb, és tegyünk
a helyükre a párunkkal közös, vidám,
meghitt hangulatú, romantikus fotókat.

PIHENTETÔ ALVÁS
Ne feledjük soha, hogy az egészség
egyik alapfeltétele a nyugodt alvás. Ha
az ágyunk kényelmetlen, az ágynemű
túl meleg, vagy éppenséggel fázunk
a takaró alatt, ha a párnánkon megfájdul
a nyakunk, az rányomja bélyegét
a hangulatunkra. A rendszeres és alapos
szellőztetés pedig szintén alapfeltétele
a mély, pihentető alvásnak.
Sz. R.
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Írta: Vágsélei Csilla Sára

Milyen ablakot
válasszunk?

Az ajtók és az ablakok beépítésére szigorú szabályok vonatkoznak,
melyekre ugyan a szakemberek figyelnek, de jó ha mi is tisztában
vagyunk azzal, hogy miért is szigorodnak. Azonban az már rajtunk
múlik, hogy milyen anyagból választunk nyílászárót.

M

Minden évben egyre szigorúbbak az energetikai követelmények a nyílászárókra vonatkozólag - hívják fel
a figyelmet a Grandbau-Ker Kft. ügyvezetői, Gulyás
Imre és Gulyás Péter. Az energetikai követelmények
szigorításának a célja, hogy 2020-ra csak olyan
házak épülhessenek, amelyeknek nullához közelít
az energiafelhasználása. Így már csak a három
rétegű üvegből készült nyílászárók közül választhatunk, amelyeknek jobb a hőátbocsátási és hangszigetelő képessége is. Ez ugyan drágább, de később
a megspórolt energia árában megtérül. A szabályozások, nem csak a nyílászáróknál, hanem a födém
vagy szigetelési követelményekben is az energiatakarékosat, modernebbet teszik kötelezővé. Ezek mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy az új házak az energiahatékonyság- és takarékosság felé haladjanak. Szükség
is van erre, hiszen Magyarországon a házak nagy
része energetikai szempontból igen elavultnak számít.
A szigorodó szabályozások ezen az arányon szeretnének változtatni.
A követelményekre természetesen a szakemberek odafigyelnek, és mi már csak abból a kínálatból választhatunk,
amely biztosan megfelel a szabályozásnak. Azonban

nekünk is van beleszólásunk saját életterünk kialakításába, azon belül pedig a nyílászárók kiválasztásába is.
Gulyás Péter elmondta, hogy három típusú ablak közül
lehet választani: fa, műanyag, alumínium.

Alumínium ablakok
Az alumínium a nagy igénybevétel esetén jó választás
lehet, de nagyon drága is. Így ezt a lakosságnak nem
ajánlja, hiszen nincsen szükség ilyen erősségűre a mindennapokban. A közületek számára lehet ez jó megoldás.

Fa ablakok
- A fa és a műanyag nyílászáró között megy a verseny
főként a lakosság körében - osztja meg velünk az
észrevételeket Gulyás Péter. A fát a természetes
hatása miatt kedvelik jobban, azonban drágább
is. Sokkal esztétikusabb és otthonosabb környezetet
teremt, mint a műanyag. A fa is jól zár a gumibetéteknek köszönhetően, nem szökik ki a meleg.
Vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy a fa nyílászárók elvetemednek, azonban Gulyás Péter felhívja
a figyelmet, hogy ez ma már nem igaz, hiszen
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ezek a nyílászárók több rétegből összeragasztott fából
készülnek és csomómentesek. A mostani felületkezeléssel
hosszú évtizedekig hűségesen szolgálnak a fa ablakok,
nem kell őket évente festeni és nincs több igénye, mint
a műanyagnak.

Műanyag ablakok
- A fehér műanyag ablak igen népszerű, hiszen jól szigetel,
könnyen tisztítható és még az ára is kedvezőbb a fáéhoz
képest. A fehér mellett már a színes, fa erezetes műanyag
ablakok is megjelentek. A jó szigetelési tulajdonság
hátrány is lehet. A hermetikusan elzárt házak hajlamosabbak a penészedésre. Ezért, ha a szigetelt házunkba
akár műanyag, akár fa ablakot választunk, mindenképpen figyeljünk oda a levegőztetésre, szellőztetésre,
hogy megelőzzük a kellemetlen penészedést - figyelmeztet
minket Gulyás Péter.
Még időben, a beszerelés előtt érdemes eldönteni,
hogy szeretnénk-e redőnyt. A szakemberek például
a ház építésénél már az áthidalóba is berakhatják
a redőnytokot. Mindenkinek a saját igényeit kell felmérni
a választás előtt, és mérlegelni.
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AZ EGÉSZSÉGES OTTHON
Házunkban a gondosan kiválasztott bútorok mellett, az otthonunk levegőjére is oda kell
figyelnünk. Fontos, hogy tiszta fal és levegő vegyen körbe.
A túlzott nedvesség miatt kialakuló penészes falak, és a
pollenekkel, baktériumokkal teli szennyezett levegő számos
betegség okozója lehet, és az allergia tüneteit is fokozhatja.

A PENÉSZEDÉS OKAI
A manapság gyakran használt jól szigetelő ablakok, ajtók
ugyan nem engedik kiszökni a meleget, de emellett a nedvességet is bent tartják a lakásban. Így lehetséges, hogy a fűtési
szezonban folyik a víz az ablakon. Zajvédelem és hőszigetelés
miatt legtöbb lakás szinte teljesen hermetikusan zárt, nincs
megfelelő szellőzés. A penész a magas páratartalom okán
jelenik meg a falakon és akár a ruhákon is. Mindemellett több
nedvességet bocsátunk ki a tusolással, a túlzott fűtéssel, mint
például 30 éve. Mindezeket tetézhetik a falhoz és egymáshoz
túl szorosan tolt bútorok is, ahol nincs mód a szellőzésre.
A nedvesség okai lehetnek még a beázások, árvíz, szennyvízvezeték szivárgása, páralecsapódás.

A PENÉSZ VESZÉLYEI
Az esztétikum csorbítása mellett, olyan súlyos egészségügyi
problémákat okozhat a penészgomba a légutakba jutva,
mint a tüdőgyulladás, fibrózis, allergiás tünetek. Az emberek
5%-a érzékenyen reagál a penészgombára, azonban az
allergiára hajlamosok között már eléri a 30%-ot.

MEGOLDÁS A PENÉSZRE A PÁRAMENTESÍTÉS
Rengeteg gombaölő szert lehet kapni, amelyek csupán ideigóráig hatnak. A legbiztosabb megoldás az, ha a páratartalmat
az ideális mértékre csökkentjük. Ha kiszárítjuk a levegőt, akkor

a penész nem fog tudni szaporodni, a meglévő penész, pedig
elpusztul és letörölhető. Rengeteg típusú profi páramentesítő
gép kapható, amelyek beállítják a megfelelő páratartalmat,
így elűzve a penészt. A gép érzékeli a nedvességet a szoba
levegőjében, és a beállított értéknek megfelelően automatikusan ki- vagy bekapcsolja a páramentesítést, amikor csak
szükséges, persze folyamatos üzemeltetés is lehetséges.

A LÉGTISZTÍTÁS ELŐNYEI
Nem csak a penész az, ami veszélyforrást jelent a légutakra.
A városok a szmog miatt egyre szennyezettebbek, illetve
a fák, növények pollenjei a szellőztetés folyamán nagy
mennyiségben bekerülnek otthonunkban. Mindezek nem
tesznek jót a légutaknak, és így az allergiások még otthon sem
lehetnek tünetmentesek. Ezért nagyon fontos, hogy az otthoni
levegőt por,- pollen-, vírus-, baktérium-, és szennymentessé
tegyük. A légtisztító berendezések mindezekre képesek, és így
az allergiások és asztmások életkörülményei javíthatóak, sőt
legtöbbjük arról számol be, hogy a légtisztító berendezéssel
az otthonukban, a négy fal között tünetmentesek. A legtöbb
készülék a cigarettafüstöt is megköti, azonban vannak
olyan gépek, amelyek még a nikotint is képesek kivonni a
levegőből, így elkerülhető a falak, bútorok sárgulása.
Az egészségünkért tudunk tenni, és ennek első lépése legyen
az egészséges otthon megteremtése!
Írta: Vágsélei Csilla Sára
A cikket az FG-Tech Kft támogatta.
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VÍZI VILÁG KINT ÉS BENT
Az akvárium és a kerti tó otthonunk éke lehet, és a felelős állattartás megtanulására is ösztönöz. Fontos a halak minél otthonosabb környezetének megteremtése, amely a mi szemünket is gyönyörködteti.

Látványos eleme lehet kertünknek
egy szép tó, amely megfelelő
növények és karbantartás mellett
tavasztól őszig pompázik. A beültetéshez azonban érdemes a
következő szempontokat figyelembe
venni. A tó melletti pad oldalára
ajánlott az alacsonyabb növésű
növényeket telepíteni, mint például
a mocsári gólyahír, mely sárga
virágával színesíti a tavat. A szemben
lévő oldalon mintegy keretként már
jól mutatnak a magasabb növények,
mint a mocsári nőszirom nemesített
különböző változatai. A tó mélyebb
részébe ültethetjük a csodás tavirózsát, akár több színben, ami
még az algák életterét is csökkenti.
Bár nem látszik, de a szennyeződések megkötése érdekében a mély
zónába ajánlott hínárféléket telepíteni, hogy minél tisztább és szebb
legyen a tó vize.
Az otthonunk belső tereiben egy
nagy vagy akár több kisebb akváriummal is csodás vízi világot teremthetünk. Fontos, hogy az akváriumot olyan bútorra helyezzük, ami
biztosan elbírja a vízzel együtt a súlyt.
Ehhez ideálisak a kifejezett akváriumbútorok, amelyeket az akváriumhoz egyedileg készítenek el.
Ha már biztos helyen van az akváriumunk, akkor kialakíthatjuk a vízi
világot is. A homokkőből kézzel
készített, lyukacsos sziklák amorf
formájuk miatt természethűek és még
növények is ültethetőek bele. A korall
hatású tengeri dekorkövek tovább
fokozhatják a természetességet.
Mivel a vízi világ egy külön ökoszisztéma, amely állatokat, növényeket
tart fenn, érdemes szakemberek
tanácsát kérni a kialakításában,
hogy sokáig élvezhessük akváriumaink és tavaink szépségét.
Írta: Vágsélei Csilla Sára
A cikket Kovács Imre és a Magyar Szikla Bt. támogatta.
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ZÖLDELLŐ UTCÁK
A városok családi házas övezeteinek és a falvak utcáinak
meghatározó hangulatot adnak a kerítések elé ültetett fák.
A természetes kép és a madárcsicsergés dallama mellett,
a háznak árnyékot nyújthatnak, és csökkenthetik
az udvarokra beeső kéretlen pillantásokat.

A rendezett utcaképen túl, a fáknak fontos szerepe van

a település levegőjének tisztításában is. Nem kérdés, hogy
ha van rá mód, érdemes növelni a zöldek számát. A virágoknál, cserjéknél talán kevesebb gondozást, és hosszabb
távú megoldást jelentenek a fák. A kiültetendő növények
kiválasztásánál azonban az egyéni ízlés, lehetőségek mellett,
nemcsak érdemes, hanem szükséges is néhány szempontot
figyelembe venni. Hiszen ha a telekhatáron kívülre, azaz az
utcára kerül egy fa, onnantól kezdve az nem magán, hanem
a helyi önkormányzat tulajdona lesz. Majdani kivágásához
engedélyre lesz szükség, gallyazásába indokolt esetben
az illetékes szervek is beavatkozhatnak. Tanácsos a szomszédokkal is egyeztetni az elképzelést, ne később legyen
vita tárgya egy nem jó helyre eső árnyék, egy túlzottan
szemetelő fafajta, egy odavonzott madár vagy rovarfaj.
Az utcafrontra szánt fa fajtájáról érdemes megkérdezni a
helyi főkertészt vagy a közútkezelőt. Ha szükségét érezzük
valamely fának a kivágását, arra engedélyt kell kérni.
Minden kivágott fát pótolni kell! A gallyazást nem kötik

Összeállította: Virág Henrietta
Szakmai tanácsadás: Győri András kecskeméti
és Hervai Gergő ceglédi főkertész
Fafajták leírása: Oázis Kertészet
engedélyhez, sőt ősszel és tavasszal (a vegetációs időn
kívül) akár segítséget is adhatnak az emelőkosaras autóból
történő metszésben, és az így lehullott ágak elszállításában.
Tudni érdemes azt is, ha az illetékesek valamilyen növény
miatt beláthatatlannak ítélnek meg egy kereszteződést,
akkor soron kívül, akár nyáron is közbeléphetnek. Bizonyos
fák eltávolítására is sor kerülhet, ha az szakmailag indokolt
(a fa betegsége, korhadás, veszélyeztetés lehetősége stb).
A fa fajtájának kiválasztását leginkább a koronájának
habitusa határozza meg. Magasságát nagyon fontos figyelembe venni villanyvezetékek alatt, kiterjedését kereszteződések beláthatósága, zavartalan parkolás lehetősége
miatt. A Ház magazinunk megjelenési területén található
két legnagyobb város, Kecskemét és Cegléd főkertészétől
kértünk tanácsot, hogy milyen fákat is javasolnak a hosszú
évekig/évtizedekig zöldellő, békés utcafront érdekében.
Összeállításunkban bemutatunk öt, elektromos légvezetékek,
légkábelek védőövezetében is ültethető és még kettő,
szabad területre javasolt közepes koronaméretű fafajtát.
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A májusfa 10-15 méter magas fa, vagy bokor. Áprilistól hozza
csüngő fürtökben fehér illatos virágait. Bogyó termése fekete.
Vízpartra, üde talajba ültessük. Parkfának is szép.
• Virágzási idő: április-május
• Virágszín: fehér
• Magasság: 10-15 méter
• Növekedés: fa vagy bokor.
• Felhasználás: parkfa, vízpartra is ültethető
• Talajigény: kötött üde talajt igényel
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A japán díszcseresznye 10-12 méter magas fa. Koronája fordított kúp
alakú. Virágai sötét rózsaszínek, telt virágúak, április végén nyílnak.
Lombja ősszel szépen színeződik. Gyors növekedésű.
• Virágzási idő: április vége
• Virágszín: sötétrózsaszín
• Magasság: 10-12 m
• Felhasználás: gyönyörű virágzása miatt kedvelt fa
• Talajigény: gyors növekedésű, jó minőségű talajba ültessük
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A gömbmeggy zárt gömb formájú fa. Levelei
bőrneműek, fénylő sötétzöldek. Fehér virágait
áprilisban hozza. Dézsás növényként is
nevelhető, köztereken szépen díszít.
• Virágzási idő: április
• Virágszín: fehér
• Magasság: 3-4 m
• Felhasználás: kis termete miatt légvezetékek alatti fásításra is alkalmas
•Talajigény: üde, tápanyagdús talajba ültessük

lobosa, G
ö
mb

s

s berkeny
vörö
e
,
e
y
n

gy
eg

Madárb
ria er k
a
p

Fru
ti

m

Cra
t
a
e
gu

,Paul,s
giata
i
Sc
v
ar
La

A piros galagonya kis koronájú fa.
Kárminpiros virágait májusban hozza.
• Virágzási idő: május
• Virágszín: kárminpiros
• Magasság: 3-5 m
• Felhasználás: keskeny utcák, légvezetékek alatti fásításra alkalmas
• Talajigény: talajban nem válogat
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A gömbjuhar kitűnően alkalmas szűk utcák fásítására,
mivel nem éri el a villanyvezetékek magasságát.
• Virágzási idő: tavasz
• Virágszín: fehér
• Magasság: 5-6 m
• Felhasználás: légvezetékek alatti
fásításra alkalmas gömbfa
• Talajigény: jó vízáteresztő, üde talajba ültessük
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A madárberkenye termése augusztustól októberig díszít. Bár narancssárga termését nagyon szeretik a madarak, ezért sokszor csak rövid
ideig marad a fán. Virága díszes. koronája laza. Városi körülmények
közé kevésbé, inkább vidéki utcákra ajánlott.
• Virágzási idő: május
• Virágszín: fehér
• Magasság: 10-12 méter
• Növekedés: fa
• Felhasználás: szoliter
• Egyéb: páraigényes
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A gömbakác örzses lapított gömb koronájú
lombhullató fa. Városi klímát jól tűri.
• Virágzási idő: május-június
• Virágszín: fehér
• Magasság: 3-5 m
•Felhasználás: kis termete miatt légvezetékek alatti fásításra is alkalmas
• Talajigény: átlagos kerti talaj
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Kertészkedés a gyerekekkel

A gyerekek ösztönösen szeretik a természetet, készséggel
gondozzák a környezetismeret órán
csíráztatott babot,
figyelik, ahogy a
kis növény egyre
növekszik. Könnyen
rávehetők, hogy
a hasznos kerti munkákba egy kicsit
besegítsenek, ha
játékként fogják fel,
és élvezik a dolgot.

K

Később hasznukra lesz ez a kerti tudás, hiszen
megismertetjük őket a nap, a föld, az időjárás
és a természet kapcsolatával, közben felelősségre
tanítjuk őket, és megmutatjuk nekik, hogy a kemény
munkának szó szerint meg lesz a gyümölcse! Adunk
pár tippet, hogy jól menjen a közös kertészkedés.

Játék, mese, verseny
Nagyon fontos, hogy a kicsik ne érezzék kötelezettségnek, és ne legyen túl sok egyszerre a teendő,
mert akkor inkább csak elvesszük a kedvüket
az egésztől. Számukra a kert egy nagy játszótér,
hát hagyjuk, hogy játszanak! A locsolás, vízzel
pancsolás és sárban dagasztás nem fog ártani,
hiszen ha koszos lesz, a ruha is és a gyerek is
kimosható, és a virágok sem szomjaznak tovább.

Legyen saját kertészszerszámuk!
Ők is könnyebben végzik a munkát, ha a kicsi
kezükbe kisebb eszközöket adunk. Felkapálhatnak
egy kisebb területet, vagy akár gyomlálhatnak is,
ha látják, hogy mi vidáman tesszük, és akár versenyezhetünk is, ki a gyorsabb. Találjunk ki egy sztorit
a királylányról és a gonosz boszorkáról, aki elvarázsolta tündérszép kertjét, ezért most segítenünk kell
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„Találunk köztük katica- és pillangócsalogató virágmag mixeket, de ültethetünk paradicsomot is. A termő növényekre nekünk is több figyelmet kell
fordítanunk a tavaszi reggeli fagyok,
kártevők miatt. Ha illatos virágokat
ültetünk, lesz mit szimatolni, de a paradicsom és az eper gyümölcsét majd meg
is lehet enni.”

neki megszépíteni. De mutassuk meg nekik, mi is pontosan
a gyom, nehogy a virágokat húzzák ki a földből!

Válasszanak saját növényeket!
Érdemes olyan növényeket mutatni nekik, amelyekből
kiválaszthatják a kedvencüket. Biztosan kikelő és könnyen
termő fajtákat válasszunk, hogy gyermekünknek sikerélmény legyen saját kis növénykéje! Több márka is gyárt
kifejezetten nekik szánt vetőmagokat, amikkel könnyű
dolguk lesz. Találunk köztük katica- és pillangócsalogató virágmag mixeket, de ültethetünk paradicsomot is.
A termő növényekre nekünk is több figyelmet kell fordítanunk a tavaszi reggeli fagyok, kártevők miatt. Ha illatos
virágokat ültetünk, lesz mit szimatolni, de a paradicsom
és az eper gyümölcsét majd meg is lehet enni.

Készítsünk nekik saját ágyást, vagy saját kis cserepet!
Könnyen elérhető, napos helyen biztosítsunk egy kis
területet, ahol felcímkézhetik, öntözgethetik, figyelgethetik
a saját ültetésű növényeiket. A türelem nem erőssége
a gyerekeknek, ezért biztassuk, hogy amíg nő a retek vagy
érik a szamóca, rajzolják le, hogy milyen lesz! Kis jelölőtáblákkal mi sem felejtjük el, hogy mit hova ültettünk, és írni
tudó csemetéink elkészíthetik maguk a táblácskákat.
A kerttel nem rendelkezőknek sem kell teljesen lemondani
a kertészkedésről, hiszen balkonládába, az erkélyen
egy-két cserépbe ugyanúgy el lehet vetni a salátamagokat, az epret, vagy a fürtös paradicsomot.
Igaz, hogy nem fogja fedezni a család vacsoraigényét,
de a gyerekek élvezhetik az alkotás örömét, megfigyelhetik a növények kialakulását és ugyanúgy felelősséget
tanulhatnak, hiszen egy palántát kint is, bent is ápolni kell.
Forrás: Oázis Kertészet

ház magazin

17.

18.

ház magazin

2018. tavasz

TELEK...
TÉGLA...
		 OTTHON

A
Manapság egyre többféle házépítési technológia közül választhatunk,
de a hagyományos tégla házat ne temessük!
A legokosabb kismalac
is téglából épített házat.

z előző generációkból sokan maguk építették a házukat. Ugyan mi is
megtehetjük ezt, de annyi szabályozásnak kell megfelelni, és annyi rejtett
csapda van az úton, hogy ember legyen a talpán, aki gond nélkül végig
megy rajta. Szerencsére a generálkivitelezők ma már megoldják a házépítést az alaptól a tetőig.
A telekválasztás legalább olyan fontos, mint a házépítés maga – hívja fel a
figyelmet Dr Kenyeres Imre, az Inter-plus Kft. ügyvezetője, akik a pannonházakat építik. A telektől függ, hogy mekkora és milyen tájolású ház építhető
rá – vásárlásnál figyeljünk a meghatározott utcaképre és tudakoljuk meg,
hogy mekkora ház építhető. Dr Kenyeres Imre elmondta, hogy mindezektől
nagyban függ a ház tervezése. Legtöbben a déli tájolásra törekednek,
hogy minél több fényt kapjon a ház, és a többi égtájra sajnos kevesen
helyeznek hangsúlyt. Egyrészt nyáron sok is lehet a napfény ezzel a tájo-
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lással, másrészt a földi energiák miatt az északi oldal az,
aminek jobban nyitottnak kellene lennie. Akinek ez fontos,
annak érdemes erre is figyelni.
A ház megtervezésénél a legfontosabb kérdések élettaniak. Mire szeretném használni? Hányan fogunk benne
lakni? Számíthatunk-e még lakókra? Gyakran jönnek
majd vendégek? A későbbi zsúfoltság vagy a kongó ház
effektus elkerülése végett jó, ha választ adunk az előbbi
kérdésekre, és ezek alapján választunk házat vagy terveztetjük meg.
Az utóbbi években népszerű már itthon is a könnyűszerkezetes ház, amely nekünk újdonság, de Amerikában hagyományosnak
számít.
Szerkezetétől
fogva olcsóbb lehet, mint egy tégla,
de vajon jobb is? Dr. Kenyeres Imre
felhívja a figyelmet, hogy a téglaház
úgy működik, mint egy cserépkályha.
Idő kell, hogy felmelegedjen, de
jobban is tartja a hőt, mivel lassan hűl
ki. A felfűtés után a téglaház kellemes,
hosszan tartó meleg érzést biztosít.
Egyre szigorúbbak a hőtechnikai
előírások a házépítéssel kapcsolatban,
a cél, hogy minél energiatakarékosabbak legyenek az új házak, ahogy
a téglából épültek is.
A téglaházak ma már nem
egyenlőek a több évtizeddel ezelőtti
nagy, felesleges közlekedőket és
tereket tartalmazó házakkal. Praktikusan alakítják ki, de az előnye,
a
strapabíróság
még
mindig
megvan, szemben a könnyűszerkezettel. Az új téglaházak ugyanúgy
használnak újabb modernebb technológiákat, akár fűtésben vagy
hőszigetelésben is. Beépíthető a
padlófűtés, a falfűtés vagy kombinálható a ház a napelemmel, amely
termeli az áramot. Dr. Kenyeres Imre
fontosnak tartja a fűtés típusának
ésszerű
kiválasztását.
Például
egy kicsi zsúfolt helyiségben, ahol nem lenne optimális
a padlófűtés, ott érdemes kiegészíteni radiátorral is azt.
A régi hagyományos tégla ház a mai kor igényeihez újragondolva egy igazi tartós családi fészek lehet. Ehhez az
is kell, hogy ne csak a falakra költsünk, hanem az olyan
apróbb dolgokra is, mint például a csaptelep - mondja
Dr. Kenyeres Imre. Sokan esnek abba a hibába, hogy
a kiegészítőkből a legolcsóbbat veszik, ami pedig nem
hogy éveket, hónapokat sem bír ki. Mindenképpen hosszú
távban érdemes gondolkodni, hiszen házat egy életre
választunk, és a legfontosabb, hogy jól és komfortosan
érezzük benne magunkat.
Vágsélei Csilla Sára
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Írta: Vágsélei Csilla Sára
A cikket a Sweet Home Ingatlaniroda támogatta.

• A REZSI

• A VÉTELÁR

A régi családi házakban sok a közlekedő és a felesleges
tér, amit ugyanúgy fűteni kell. A nyílászárók nem szigeteltek,
a fűtés korszerűtlen, és a nagy terek miatt a ház rabolja az
energiát. Ezekkel ellentétben az újépítésű házak, lakások
nagy része már A energiaosztájú, vagyis megújuló energiát
használ: napelem, hőszivattyú, geotermikus fűtés. Ezek a
házak sokkal fenntarthatóbbak, és minimális a rezsiköltségük. A mostani házakban nincsenek felesleges terek,
minden igényt kiszolgálnak. A régi és az új ingatlanok között
nagy különbség lehet a rezsiben. Természetesen ki lehet
cserélni a nyílászárókat, szigetelhetjük a régi házat, de ez
mind plusz költség.

Kecskeméten egyre fentebb mennek az ingatlanárak. Így
a használt ingatlanok sem olyan kedvező árúak már, mint
néhány éve. A régi panellakások ma 250-300.000 Ft/m² ár
körül kelnek el, az újabb téglalakások 400-450.000Ft/m².
A megújuló energiát használó, legmodernebb új építésű
lakások, pedig nem sokkal kerülnek többe: 450-500.00
Ft/m². A régi és új családi házaknál is hasonló az arány.
Hosszú távon megéri az újat választani, hiszen arra évekig
nem kell költeni, míg a használt házat a mi igényeinkhez kell
alakítani, és fel kell újítani. Ha már újat veszünk, akkor jön a
kérdés, hogy nagyjából ugyanazért az árért a kisebb, de
belvárosi lakást válasszuk vagy a peremterületi kertes házat.
Az előbbi előnye a kényelem, az utóbbié a nagyobb élettér.

• HITELEK, KEDVEZMÉNYEK
Az új ingatlanra tudjuk a legtöbb pénzt felvenni. Akár
a legnagyobb 10+10 milliós CSOK-ot is igénybe vehetjük,
míg egy használt ingatlanra ennek csak a töredékét
kapjuk. Sok külterületi, olcsó használt ingatlannál gondot
jelent az, hogy gazdasági épület, amire nehezen adnak
hitelt. Az átminősítés pedig hosszú és költséges. Gondolnunk
kell az ingatlanvásárlás után fizetendő illetékre is.
Az új ingatlan 15 millió Ft-ig illetékmentes, csak a fölötte eső
összegre kell illetéket fizetni. Így több százezer forint is
a zsebünkben maradhat.
HIRDETÉS

• HÁZÉPÍTÉS VAGY LAKÓPARK?
Ma már elenyésző azoknak a száma, akik maguk építenek,
hiszen sok buktatója van és a felelősség is nagyobb. A generálkivitelezők leveszik ezt a terhet a megbízó válláról, azonban
csak a házat építik fel, a telek keresése, ára és a közművek
díja mind ránk hárul. Mindezt elkerülhetjük, ha egy készülő
vagy már elkészült lakóparkot választunk. A házat mindennel
együtt kapjuk meg. Ha időben, még az építkezések legelején
megvesszük az ingatlant, akkor szinte teljes mértékben a saját
ízlésünkre és igényünkre tudjuk alakítani új otthonunkat.
HIRDETÉS
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PROMÓCIÓ

8 FANTASZTIKUS TIPP

HOGYAN KAPJON TÖBB PÉNZT AZ INGATLANÁÉRT!
1. Árazzon a piaci érték alatt!

5. Fesse a falakat semleges színre!

Az egyik módja annak, hogy több pénzért adja el az
otthonát az az, hogy az aktuális piaci érték alatt akár
5-10%-kal hirdesse meg! Lakástulajdonosként ez őrültségnek hangzik, de ez a módszer rendkívül hatékony
lehet, és sokkal több ajánlatot és érdeklődőt hozhat,
mint amit valaha elképzelt. Az ingatlan piaci érték alatti
árazása sok, a piacot ismerő vásárlót meg fog mozgatni.
Ez a módszer növeli a megtekintések számát, és remélhetőleg egy licit háborút indít el az ajánlatadók között. Ne
essen otthona túlárazásának csapdájába! Ma a vevők
nagyon könnyedén megcímkézik, átugorják a túlértékelt
ingatlanokat. Csak azért, mert az ingatlanát alacsonyabb
áron hirdeti meg, az nem jelenti azt, hogy el kell
fogadnia az első alacsony ajánlatot.

Ne hagyja, hogy a falak színe legyen egy szoba fókuszpontja. A vevő számára könnyebb lesz egy semleges
színnel festett szobába beleképzelni magát, mint egy rikító,
vagy nagyon egyedi színt elfogadni.

2. Adjon hozzá több fényt!
Az egyik leggyakoribb bejáratott tipp,
amellyel megkönnyítheti otthona értékesítését az, hogy minél több természetes
fényt engedjen be otthonába. Ha már
nem is emlékszik arra, hogy mikor tisztította
az ablakokat, akkor most itt az ideje! Kívül
belül! Cserélje ki az összes kiégett izzót!

3. Fesse be a bejárati ajtót!
Nézze meg jól a bejárati ajtót! Ez a belépési pont.
A bejárati ajtó legyen szép, tiszta és tetszetős. Ha arra van
szükség lehet, hogy cserélni kell, lehet, hogy le kell festeni,
de lehet, hogy csak alaposan meg kell takarítani.
Egy szép bejárat hívogató kellemes benyomást kelt, és
mint tudjuk fontos az első benyomás. Ne hagyja, hogy régi,
viharvert ajtó fogadja a vevőt!

4. Csináljon tereprendezést!
Hogy otthonát gyorsabban és magasabb áron adhassa el,
turbózza fel a bejárat környezetét is! Gondos tervezéssel kis
költséggel feldobhatjuk a bejárat körüli teret, hogy amikor a
vevő majd megérkezik, egy hívogató környezet fogadja.

6. Takarítás, takarítás, takarítás!
Miután befejezte az egész otthoni karbantartást és frissítést,
jöhet egy nagytakarítás.
FONTOS: Ne mutasson piszkos, rendetlen ingatlant a
leendő vevőnek! Biztosan Ön sem ment el az otthoni
kertészkedős ruhájába a másnapi állásinterjúra, így van ez
az ingatlanoknál is.

7. Csomagolja el a képeket!
FONTOS: Ha valaki el szeretne adni egy
ingatlant, akkor az legyen mentes a
személyes tárgyaktól! Pakoljon el minden
fotót, trófeát, díjat, ami Önhöz köti az
ingatlant! A semleges otthon vonzó a vevő
számára, megkönnyíti számukra, hogy
saját holmijukat, képeiket képzeljék oda a
falakra, szekrényekre.

8. Konyhai fejlesztések
A konyhai javítások, fejlesztések magas hozamot
eredményezhetnek, ha megfelelően végzik el azokat.
Három esztétikai ötlet:
1. 	Szekrényajtók lefestése: Egyszerűen akassza le az
ajtólapokat és fesse le őket egy semleges színre!
2. 	Munkapult csere: Ne gondolja, hogy nagy költség
egy elhasznált munkapult cseréje, mégis nagyon
sokat tud dobni a konyhán!
3. 	Elavult a csempéje a konyhaszekrény felett?:
Tegyen ma divatos, savmart üveglapot a szekrények közé, a régi csempe elé és máris feldobta
a konyhát!
Simon Ingatlanközpont
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A szélsőségesebb időjárás miatt
egyre többen teszik le a voksukat
a légkondi mellett. Télen rásegíthet
a fűtésre, sőt ki is válthatja a hagyományos fűtési módokat, nyáron pedig
lehetőséget ad az otthoni hűsölésre.
Írta: Vágsélei Csilla Sára

KLÍMA!
DE HOVA?
szerencsés, ha egy kis helyiségbe túl
nagy, vagy egy nagyobba túl kicsi teljesítményű klíma van felszerelve. Az új
inverteres technológiának köszönhetően ez a probléma is elkerülhető, hiszen
a készülék mindig annyi hűtést és fűtést
ad le, amennyi szükségeltetik az adott
szobában. Tapasztalatok szerint a legkeresettebb klímaberendezések a lakosságban 3,5 KW-osak. Egy nagyobb
nappaliban olykor 5 KW-ra is szükség van,
míg egy hálóban elég lehet a 2,5 KW is.

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE

A klímaszerelők természetesen felmérik

a házat, és a lehetőségekhez mérten
a legjobb helyre szerelik fel a klímát. De
mire is számíthatunk? Miket kell figyelembe venni az elhelyezésénél?

A BELTÉRI EGYSÉG
Mivel a mai klímák már hűtenek és fűtenek
is, érdemes mind a két funkció igényeit
figyelembe venni. A beltéri egységet
mindig a mennyezethez közel kell elhelyezni, de 10-20 cm-re tőle, hogy a szabad
légáramlás felette biztosítva legyen.

vagy a padlástérre. Családi házaknál
a tetőtéri klíma is megoldható, ha
tetőtartó konzolra helyezik el a gépet.
Az éves karbantartás miatt az is fontos,
hogy elérhető szerelési magasságban
legyen az egység.

ÉLETTANI SZEMPONTOK

A nappalinál figyelni kell arra, hogy ne
a tévénéző kanapé felé fújja a levegőt
a klíma, ezért egy olyan kieső felületre
érdemes szerelni, ahonnan központilag
jól le tudja hűteni a helyiséget. A gyerekszobában is nagyon fontos, hogy ne
A KÜLTÉRI EGYSÉG
közvetlenül az ágyra vagy az íróasztalra
Túlságosan napsütötte hely nem jó az menjen a hideg levegő.
egységnek, hiszen a hőterhelés miatt
csökkenhet a teljesítménye. Az sem jó A HELYISÉGEK NAGYSÁGA
megoldás, ha be van szorítva a teraszra Energiafelhasználás szempontjából nem

Kertes házaknál könnyen megoldható,
akár a vízhálózatba való bekötéssel is.
Másik mód a kültérre történő kivezetés,
aminél figyelembe kell venni a szomszéd
erkélyét, falat és az utcafrontot. Belső
gyűjtésnél naponta kell üríteni a felgyűlt
vizet, amit akár fel is használhatunk.

HOSSZÚ ÉLETŰ, TISZTA KLÍMA
A berendezés igényli a karbantartást,
ezért évente legalább egyszer, de ha fűtésre is alkalmas, akkor kétszer érdemes
szervizeltetni, tisztíttatni. Az elhanyagolt
klíma ugyanis számos betegség okozója lehet. A megfelelően karbantartott klíma meghálálja a gondoskodást, kevesebb áramot fogyaszt, tovább marad
a családdal, tiszta levegőt és kellemes
hőmérsékletet biztosít.
A cikket a H&H Klímatechnika támogatta.
HIRDETÉS
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