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Nappali a szabadban
A kert fogalmát talán át is értelmezhetnénk. Teljesen mást jelent ma csupán
kimenni az udvarra, mint jelentett néhány évtizeddel ezelőtt. Gyerekként,
sötétedés után, a ház falára felszerelt lámpa, és a beszűrődő utcai közvilágítás fénye segített a tájékozódásban. Ha a kert végében volt dolgunk, nyilvánvaló volt, hogy a kulcstartóra akasztott zseblámpát magunkkal vigyük.
Ma sok kertben a napnyugta nem jelent egyet a sötéttel: fényben úszik az
udvar, és még talán kapcsoló és áram sem kell hozzá, a nap energiája automatikusan segít bennünket tovább éjjel is. A kicsiknek hintázni, csúszdázni,
mászókázni is lehet. Már nem csak a játszóterek kiváltsága a kültéri játékház,
a fészekhinta és a mászófal sem.
Az év melegebb felében a hétköznapi pihenésben is főszerepet kap a
balkon vagy a terasz, mintha ideiglenesen kiköltözne az udvarra a nappali.
Textíliák, mécsesek, lampionok, vázák tűnnek fel színes virágok és zöldek
között. Már azon sem lepődik meg senki, hogy a kinti padlót is szőnyeg
borítja, hogy az asztal mellett hűtő áll. Sőt az sem számít már különlegességnek, hogy ha hűvösebbre fordul az idő, egy arra alkalmas berendezést
előkapva, még fűteni is lehet. A magazin készítésekor számtalan szebbnélszebb kert és teraszfotó futott át a monitorunkon. Az otthonok kültéri képei
zavarba ejtő módon idézték a nyaralók hangulatát.
A 2019. tavaszi Ház magazinunkban a megszokottnál többet foglalkozunk a
kerttel. Nem véletlen, szeretnénk minél több tanácsot, ötletet, hasznos információt adni ahhoz, hogy minél több olvasónk, ha csak teheti, kellemes időt
tölthessen saját otthonában a szabadban. Mondjuk a teraszra kiköltözött
nappaliban, egy magazinnal a kezében... Kellemes olvasást!
Virág Henrietta
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„Legyen kertem, mert
talaj kell a lábam alá!”
Sirkó László színművész, a kecskeméti Katona József Színház Örökös Tagja, nem csak
színpadi szerepeinek tesz eleget. Ő metszi
a maga által ültetett rózsafát is a művészbejáró előtt. Már egészen kicsi korában
a töklevél alatt bujkált, és ma is a kertbe
vonul vissza a legszívesebben.
Sirkó Lászlóval Vágsélei Csilla Sára beszélgetett

Sikerült ellesni kertészkedési praktikákat
már gyerekként?
Természetesen igen. Főként öreg haverjaimtól. Károly bácsi
szántotta az udvarunkat Vulka nevű lovával. Alig vártam,
hogy a ház elé érjen és fölkapaszkodhassak. Az öreg
pontosan tudta, hogy ott vagyok és játékból néha hátracsapott az ostorával. Ezektől az öregektől láttam már kisgyerekkoromban fogásokat. De őszintén szólva az alapokat
a sógor bácsitól tanultam. Nénikém kérdezte - Laci nem
jössz nyaralni? - ami azt jelentette, hogy babot kellene szedni
hajnalonként. Én pedig mentem „nyaralni”. Ekkor derült ki,
hogy véletlenül ellestem néhány fogást a főzés tudományából is. Hajnalonként a babföldön, kukoricaföldön,
a szőlőben voltam, 11 óra tájt pedig a konyhában, mert
sógor bácsinak nagyon ízlett a főztöm. Igaz, hogy a metszést
akkor még nem tanultam meg, de a permetezés csínjátbínját és a szüretelés környéki óriási munkákat igen.

Gyermekkorából eredeztethető a kert iránti szeretete?
Albertirsán nőttem fel, és jelenleg gyermekotthonként
működik az úgynevezett Rudnyánszky-kastély, amelynek
az udvarán volt egy gyönyörű melléképület, amit megkaptak
a szüleim. Ott nevelkedtem egészen pici gyerekként. Néhány
év múlva pár utcával arrébb, a Bethlen Gábor utcába
költöztünk. Gyermekkorom első 10-12 évét a falu irsai felén
töltöttem, és természetesen a kert volt a kedvenc játszóhelyem. Hol vagy Lacika? - kerestek a szüleim. Itt vagyok a tök
alatt! - a töklevél alatt bujkáltam a homokot túrva, és a vitaminokat a kert végében, a kerítésen növekvő vadribizliről
szereztem be. Imádtam. Mindig ott kerestek, ha eltűntem.

Úgy tudom, igen nagy a kert, amit most gondoznia
kell. Gondolom, ezek a fogások mind-mind jól jönnek,
és azóta már a metszés is a kisujjában van.
Így van. Csinálom, és elég nagy területen. Azt találtam ki
15 éve, hogy veszek egymás mellett hagyományos méretű
kiskerteket, úgynevezett nadrágszíj parcellákat, és annak
a közepére terveztem egy házat. Beton alapra, vályogból
épült a ház. A mennyezete belülről föl van deszkázva,
mint a régi parasztházaknak, ugyanolyan, mint amilyenben
fölnevelkedtem. A hatalmas kertben szőlő, gyümölcsfa, diófa
is van. Azóta megtanultam metszeni, mert kénytelen voltam.
Ugyan Kecskemét főterén is meg van még a lakásunk, és
minden dolgom tulajdonképpen a belvárosba köt, mégis
amikor végzek, akár éjfélkor egy előadás után, rászánom
azt a tíz percet, és hazagurulok Matkó határába, Helvécia
szélére. A tanyát úgy kell elképzelni, hogy igazi élettér,
majdnem minden van benne.
Termelnek-e zöldséget? Van-e babföld?
Volt egy időszak, amikor termeltünk. De milyen a természet.
Ahol a kicsi bokor, a frissen ültetett fa elkezd növekedni, és
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egyre nagyobb lombot ad, ott fogy a terület, árnyékos lesz,
és nem terem meg semmi. Így jártam én is. 8x4 méteres
babföldem volt, folyton szedtük, permeteztem, karóztam,
és egyszer csak eluralkodott körülötte mindennek a mérete.
Majd a régi pusztuló gyümölcsfák helyére is dísznövényeket,
facsemetéket telepítettem, ami ma már egy erdő.
Fák és bokrok uralják a kertet.
Nem egy szögre kimért, szabályos kertet kell
elképzelnünk?
Soha, semmit nem teszek sorba, de van benne egy tudatosság. A kaputól a házig természetesen van út, ámbár egy
kis kanyarral. Így elmehetünk egy bokor mellett, megsimogathatjuk, bele lehet akadni locsolás közben, és morgolódni, hogy már megint elakadt a locsolócső. De a kertet
locsolni kell, vagy öntözőberendezést építeni. Az automata
rendszer nekem túl flancos, mert akkor csak egy gombot
kellene megnyomni. No de, akkor ki sétál a bokrok között?
Mit szeret a leginkább a kertészkedésben,
mely műveletet?
Azért ez összetett. Minden mindennel összefügg. Akkor
kertészkedik az ember, amikor eljött az ideje, előtte építeni
kell, mert az építkezés során rengeteg kárt csinál az ember
a növényzetben. Előbb a terepet el kell rendezni, ki kell
takarítani, kegyetlen nagy munkával, rendet csinálni, aztán
tervezni a kertet. Bármennyire is nincs sorba ültetve az én
kertem, azt ki kellett találni, hogy mit hova ültetek. Meg kell
saccolni egy fa majdani méretét. Nem lehet agyonnyomni
mindennel a kertet, mert megfullad. Az építkezés befejezése
közeledtével már lehetett látni, hogy hol vannak szabad
területek, ahová lehetett telepíteni gyümölcsfát, rózsabokrot.
Az én kertem legalább egy méter magasan homok, valaha
láp volt, fekete agyag van lent. Amikor az ültetett fa, bokor
szépen leér, nyújtózik egyet, és 3 év alatt 6 métert nő. Mire
én erre rájöttem! Akkor fúrtam lyukat a homokba, a víznek.
Bevált és „óriási” erdőm van ma már.
Csendes elvonulások vagy nagy kerti partik
helyszíne a kert?
Nekem ez pihenőterület, csak az jön, akit én hívok.
A családunk minden tagja színházi ember, és nem mindig
egy darabban szolgálunk. Ha én az egyikben játszok, a
feleségem a másikat súgja, Anna lányom a harmadikat
asszisztálja, és Pesten várja a lehetőséget Eszter lányom.
Ezért nem sokat grillezünk, viszont a kerti munka sorban áll.
Ha a színház elveszi ezt az időt, akkor bizony komoly bajban
vagyok, mint ahogy most is. Olykor segítséget kérek, de
sajnos eddigi segítségem Bercikém sem lesz
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már fiatalabb. Így nyomhatom a munkát egyedül, amíg
bírom. Időnként segít a család is, de egy-egy fél nap, ekkora
kertnél nagyon kevés. De nem bánom. Éveken keresztül tanítottam. Mellette csináltam és csinálom a színházat főállásban. Nagyon sok időt töltök a deszkákon. Rájöttem, hogy
a gyermekkorom azért volt olyan jó, szép, mert sokat voltam
a kertben. Sokat agyaltam, míg összehoztam, hogy legyen
egy kertem, mert talaj kell a lábam alá! Napi 16 órában
a színpadi port szívom, nagyon jó itt a művészbejáró előtt
ez a kis szabad tér, de folyton jön valaki. Kell egy zug! Mujkó
kutyámat megsimogatom, azt mondom, hogy gyere, szétnézünk, és akkor mind a ketten boldogok vagyunk. Jó esetben
a kertben végzem a feladatokat, de olyan is van, hogy csak
elvagyok, nézek ki a fejemből vagy szöveget memorizálok
és átgondolom a rám kiosztott szerepet. Elvonulásra, felöltődésre szükség van, és nekem ezt a kert megadja.
Ezek szerint kutya is van a háznál. Mit lehet róla tudni?
Nagyon bolondos 3 éves kutya, akit menhelyről hoztam
egy éve. Sajnos most csak egyedül van, mert az év első
felében 3 kiskutyát temettem el, köztük volt a 17 éves Mackó
kutyám is. Ez is hozzátartozik a kertes házi életformához és az
életünkhöz. Ott fekszenek a kert szélében a mogyoróbokor
alatt. Szomorú történet, de velejárója ez is a kutyatartásnak.
Aki kertes házba megy, és kutyát szeretne, ez jusson eszébe,
de elsősorban az, hogy milyen törődést igényel az állat
akkor is, ha egy jól zárt kertben lakik.
Mi vár Önre a hátralévő évadban, miben láthatjuk?
Az És már senki sem! (Tíz kicsi néger) című Agatha Christie
darabban. Ez egy jó nehéz szerep, három felvonásos darab,
az évad végéig 26 előadást le kell játszanunk, és más darabokból még 30 előadás lesz. Közben, április végén
a következő évad első darabját is elkezdjük próbálni. Ezt be
kell próbálnunk olyan 70-80%-osra, amit ősszel felmelegítünk és bemutatóra visszük. Az Évadzáró társulati ülésen pedig
megtudjuk a következő évad első felének menetrendjét,
onnantól kezdve semmi dolgunk nincs, mint tanulni a szöveget,
és várni a drága nagyérdemű és megbocsátó közönséget.
Itt ülünk a művészbejáró előtt, az Ön által ültetett
rózsafa alatt, most metszette meg, és hamarosan
virágot is hoz. Mióta szépíti ezt a kis teret a fa?
Két kanyarban voltam a kecskeméti színházban. Kisinasként
kettő évadot, 1972-től 74-ig, utána mentem főiskolára, majd
Pesten voltam egy jó ideig és vendégeskedtem Szegeden,
Győrben. 1986-ban jöttem vissza Kecskemétre Lendvay Ferenc
direktor úr hívására. A következő tavasszal kimentem a piacra,
vettem egy rózsatövet és elültettem ide a művészbejáró elé.
Ez volt 1987 tavaszán. Minden tavasszal visszametszem, és
gyönyörű sárga rózsákat ad. Időnként aláöntök egy-egy vödör
vizet, és olyan is van, hogy más valaki gondol rá.
Úgy tűnik a Rózsafa is a kecskeméti színház Örökös Tagja.
Nagyon remélem, hogy még sokáig itt marad. Azt nem tudjuk
megjósolni, hogy mi magunk meddig tudjuk csodálni. Az sem
jelent semmit, hogy Örökös Tag. Nagy megtiszteltetés persze,
de ha belegondol a jelentésébe! Előbb-utóbb az égi kávéház
teraszáról nézzük a rózsabokrot. Remélem azután is lesz, aki
gondozza, virít majd, és az akkor itt játszóknak és az elhaladó
közönségnek kedves színfolt lesz, ha rápillantanak.
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FA JÁTSZÓTÉR
a kertben
A közösségi játszóterezés nagyon
építően hat a gyerkőcre, de azért
valljuk be, hogy sokszor megkön�nyítené a hétköznapokat egy
saját játszótér. Ahhoz azonban,
hogy nyugodtak legyünk, biztonságos eszközökre és rögzítésre
van szükség.
„Semmiképpen nem ajánlanék nagy játszóeszközt otthonra,
mert a gyermekeknek meg kell szokniuk az egymáshoz
alkalmazkodást, melyet a játszótereken is gyakorolhatnak,
hiszen a közösségi nevelés egyik kulcshelyszíne a játszótér”
– hívja fel a figyelmet Mozsárné Náczi Éva, játszótérieszközszabványosítási szakértő. Egy kisebb játszóeszközön,
melyet otthoni használatra ajánl a szakértő, legyen első
körben csak hinta, csúszda, esetleg hálós vagy mászófalas
mászóka. Ahogy nő a gyermek, mozgásigénye is növekszik,
ekkor már bővíthető az eszköz gyűrűpárral, kombinált mászókákkal, alagúttal. Helyezhetnek a játékra kormánykereket,
hajókormányt, távcsövet, látcsövet, porondlétrát,
elliptikus rudat, fészekhintát, csepp-

hintát stb. Ezek az eszközök a gyermekek mozgását, képességeit fejlesztik. Sokszor választanak olyan játékot a vásárlók,
amelyen van függeszkedő. Ezt előbb a felnőttek, majd
később a gyermekek is tudják használni. Azzal, hogy bővítjük
az eszközt, mindig érdekesebbé tehetjük a régi játékot.
Ha a gyermekek idővel megunnák vagy kinőnék, akkor
a hintát akár hintaágyra is cserélhetjük, amit a család
bármely tagja használhat.
Biztos alapok, biztonságos játék
Az otthoni udvari játékokat a ház tulajdonosai nagyon
sokszor nem kívánják betonozási módszerrel rögzíteni, mert
egy kert átrendezése után probléma a betontuskók eltávolítása. Helyette használható a földhorony, ami 50 cm-rel
meghosszabbítja a játék lábait, és így biztonságosan le
lehet helyezni az eszközt. Fontos az, ha valaki nem biztos
a dolgában, kérje a szakember segítségét. Manapság
a magánszemélyek is egyre többen vásárolnak ütéscsillapító
gumiburkolatot a játszóeszközök alá és annak esési terébe.
Jó szolgálatot tehet még a homok és a műfű is,
ha megfelelő rétegvastagságban helyezzük el.
Mire figyeljünk?
A hinta az egyik legfontosabb a gyermekek fejlődése szempontjából. A kínálat is hatalmas, a hagyományostól a csepphintán át a fészek- és csónakhintáig. A hinta választásánál
és felszerelésénél több lényeges szempont is van: három
év alatti gyermekek részére olyan ülőkét
keressünk, amelyből nem tud
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kicsúszni a gyermek. „A fonatolt kötelű hintát javaslom
a csavart kötelű helyett, hiszen sokkal többet kibír. A hintakampó és karika kombinációja helyett mérföldekkel
biztonságosabb a hintacsukló, ahol nem súrlódik a fém
a fémmel. Fontosnak tartom elmondani, hogy ugyan az
akácfa természetes görbületei gyönyörűek, de gyermekjátéknak mégsem ajánlanám, mert az akácfa kemény fa,
reped. A repedésekbe beszorulhat a gyermek ujja és akár
az ujjpercét is képes levágni. Alkalmasabbnak tartom a
telített borovi fenyőből készült játszóeszközöket, mert különlegesebb ápolás nélkül is kibírnak 10-12 évet”– mondja
a szakember.
Milyet válasszunk? Életkori sajátosságok
Éva javasolja, hogy először egy kisebb, egyszerűbb játszóeszközt válasszon a vásárló, amit lehet bővíteni úgy,
ahogyan az életkori sajátosságának megfelelően kívánja
a gyermek. Már pici kortól nagyon fontos a hinta, azt
követően jöhetnek a hálós mászókák, amikor már biztos
kézzel és lábbal tud kapaszkodni a gyermek. Ezek után a
csúszda következhet. Jellemzően legkésőbb használják a
mászóköves mászókát, ami lehet ferde vagy függőleges.
„Úgy gondolom, hogy a gyermek lefárasztása és fejlesztése a cél, ezért én nem könnyíteném meg a gyermek
dolgát a ferde mászófelülettel” – javasolja a szakértő.
Egy szerkezeten belül több különböző korú gyermeknek is
van lehetősége játszani a megfelelő eszközökkel. Idővel,
akár a létrát lecserélhetjük egy mászófalra is, hogy nehezítsük a már nagyobb gyermeknek a felmászást. Kamaszoknak vagy akár a szülőknek is jó ötlet lehet a mostanában egyre népszerűb önsúlyos utcai fitnesz eszközök is,
amelyek fémből készülnek. Ezzel is lehet bővíteni az otthoni
játszóteret.
Ápolás és ellenőrzés
A fát mindenképpen ápolni kell, ami a festést jelenti.
„Gyermekjátékot csak vizesbázisú, egészségre nem
ártalmas festékkel szabad festeni. Gyakori használat és
locsolás esetén évente érdemes újrafesteni a szerkezetet.
Télen levehető a műanyagból készült csúszdatest
és a hinta is, de ennél több törődést nem igényelnek azok
az eszközök, melyek megfelelő alapanyagból készülnek.
Fontosnak tartom elmondani, hogy a napi szemrevételezés, a szezon előtti alapos átvizsgálása az eszköznek, a hintacsuklók megmozgatása, a csavarok meghúzása elengedhetetlen a gyermekek biztonsága érdekében”
– hivja fel a figyelmet a Mozsárné Náczi Éva.
Vágsélei Csilla Sára
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MATRAC
1x1
Melyik
lesz a jó
választás?
Aki már forgolódott végig éjszakát a fekhely kényelmetlensége miatt, annak
nem kell bizonygatni, hogy az ágy kiválasztása körültekintést igénylő feladat.
Az ágykeret és matrac kombinációja esetén, az utóbbi talán még fontosabb.
MALIS BEATRIX, a HOME-MAX Lakberendezés ceglédi áruházának vezetője
avat be bennünket a matracvásárlás részleteibe.

1.

Amikor ágyvásárlásra kerül sor, sokan döntenek az
ágykeret-matrac kombináció mellett. A többség nem az
ágykeretet tartja fontosnak, hanem azt, hogy minőségi
matracot vegyen. Megelégednek egy szolidabb árfekvésű
kerettel, ami lehet természetes fa, bútorlap, vagy valamilyen
szövettel, textilbőrrel bevont váz. Ezek a tisztíthatóság szempontjából hálás darabok, főleg, ha a matrachuzat is levehető.
Bár ez általában a habmatracokra jellemző, a rugós matracoknak legfeljebb egy-egy gyártó készít egy levehető felső
réteget, ami mosható.

2.

Míg az egyszerűbb matracokra öt vagy hét, addig a
rugós matracokra tíz-tizenöt év garanciát is vállalnak a
gyártók. A választék hatalmas: a habmatracok keményítésére és a szellőzés biztosítására is megfelelő alapanyag a
kókusz. A kényelmet memóriahab vagy más néven emlékezőhab fokozhatja, mely puhább érzetet ad, és a test formáját
is jobban követi. A rugós változatnál a zsákrugó jelentését
érdemes megismerni: a hagyományos bonellrugós változattal ellentétben, itt minden egyes rugót külön kis zsákokba
csomagolnak a gyártás során, ezzel biztosítva azt, hogy az
ágy egy pontján keletkezett mozgást nem közvetítik szét a
rugók az egész felületre. Kétszemélyes matracok esetében
hálás dolog, hogy ha az egyik fél mozgolódik a matracon,
akkor nem hullámzik a másik fél alatt is a fekhely.

3. Mivel a testsúly hatvan százaléka a csípőtájéki szakaszon

terhelődik a matracra, így a gyártók nagy része annak kialakítását ehhez igazítja. A középső terület rugói közé húzott
kemény hab nem engedi lesüllyedni a felületet. De még a
láb és a fej által terhelt zóna között is van különbség, ezért
érdemes minden irányból félévente átforgatni a kétoldalas
kialakítású matracokat. Több gyártó kínálatában szerepel
olyan matrac, melynek téli és nyári oldala van. Itt általában a

matracszövet alapanyaga különbözik, a pamut és a gyapjú
váltja egymást. Így legalább az évszakváltás is emlékezteti a
használóját arra, hogy ideje lesz a matracot átfordítani.

4. Ha két embernek nagyon eltér a fekvőfelülettel szemben

támasztott igénye, egyikük a lágyabbat, míg másikuk a
keményebb matracot szereti, akkor a legtöbb ágykeretben
megoldható a két egyszemélyes változat elhelyezése is.
Ebben az esetben a matrac magasságára célszerű odafigyelni, nem szerencsés, ha az egyik fél centikkel magasabban pihen, mint a másik.

5.

A megfelelő ágykeret és a matrac kiválasztása mellett,
még fontos tényező az ágyrács is. Ugyanis ez a bútorrész
is befolyással lehet arra, hogy végül keményebb, vagy
lágyabb lesz-e a fekvőfelület. Az egyszerűbb, alap ágyrácsok
fenyőből készülnek, és fix kialakításúak. A gőzölt bükkfából
készült rugalmas ágyrácsok lágyabb érzetet adnak, annak
köszönhetően, hogy felkeléskor, lefekvéskor megmozdulnak.
Maga az ágykeret is meghatározza, hogy mit tud befogadni.
Előfordulhat, hogy egy olcsóbb ágykeretnek nincs középen
és oldalt olyan része, melyre felfekszik az egyszerű, textilszalaggal összefogott ágyrács, és akkor már a drágább, keretre
épített ágyráccsal nem is lesz olyan kedvező a végső ár.

6.

Ha kevés a lakásban a pakolásra, tárolásra alkalmas hely,
akkor fontos szemponttá válhat az ágyneműtartó is. Ma már
kaphatóak olyan ágykeretek, melyek kihúzható ágyneműtartóval rendelkeznek, de vannak olyanok is, melyek a franciaágyakhoz hasonlóan felnyithatóak, általában az ágy végéről,
de esetenként megoldható az oldalról nyitás is, melyet pillangó
nyitásnak neveznek. Sok kerettípusnál opció a görgőkkel ellátott,
külön megvásárolható ágyneműtartó is.
Virág Henrietta
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TAVASZI
TRENDEK

A LAKBERENDEZÉSBEN
,,
DZSUNGEL ORÜLET ÉS
VÍZÁLLÓ PADLÓBURKOLATOK
Mindig van mit újítani, változtatni, lecserélni az otthonunkban. Az idei év egyik lakberendezési trendje
és inspirálója hazánkban is a dzsungel, amivel sokan egyelőre csak inkább az üzletekben barátkoznak,
valamint a korall, amely egy igazán különleges árnyalat.

Amikor kitavaszodik, az otthonunkban is egy kis átrendezésre, felújításra vágyunk. Mivel nem lehet minden
évben padlóburkolatot cserélni, kisebb átalakítással igyekszik mindenki feldobni a lakást – fogalmaz NagyHuszár Eszter, a Profi Padló üzlet vezetője. Ha tavasz, akkor előkerülnek a színek és a nagy minták a lakberendezésben. Pár éve a nyugat-európai országokban tombol a dzsungel őrület, ami a kínálati oldalon
egyre több termékben, anyagban, struktúrában megjelenik. Valószínűleg idén már itthon is dzsungel-szerelembe esik mindenki… Ha pedig valaki nem kedveli a mintás dolgokat, és szolid eleganciára vágyik, akkor
továbbra is bőséges választékot talál az áruházak polcain a pasztell színű textilek és kiegészítők között.
Az utóbbi időben a vevők részéről egyre keresettebbek lettek a vízálló laminált padlók. Eszter szerint ennek
több oka is van: az egyik, hogy a klasszikus laminált burkolatoknak pontosan az volt a hátránya, hogy
egy esetleges nagyobb mennyiségű víz esetén megdagadtak, és sokszor emiatt volt szükség az idő előtti
cserére. „Manapság már értékálló és időtálló megoldásokat keresnek az emberek. Emellett megfigyelhető, hogy a hidegburkolatok anyag- és munkadíja is emelkedett mostanában, így egy vízálló laminálttal
ezt könnyedén kiválthatjuk. Könnyebb a lerakása, nem igényel nagy felfordulással járó változást, sőt, akár
a meglévő járólapra is leburkolhatjuk, nem szükséges a meglévőt felszedni. Nem utolsósorban a melegburkolattal hőtechnikailag is jobban járunk.”
Már nemcsak a nyaralókban, hanem otthonunkban is egyre nagyobb figyelmet fordítunk a kerti bútorokra
is. A természetes stílus soha nem megy ki a divatból, a rattanból vagy fából készült kerti bútorok mellett
egyre több kert dísze és kényelmes pihenőhelye a számtalan variációban, színben és mintában felszerelt függőágy, amit kert híján egy nagyobb teraszon vagy balkonon is használhatunk. Ugyanígy divattá vált
az erkélyek, kisebb teraszok nappali hangulatú berendezése textilekkel, puha párnákkal, szőnyegekkel. A
dzsungel stílus itt telitalálat lehet, elég hozzá egy-két kiegészítőt beszerezni. Az összképet buja, zöld növényekkel tegyük teljessé.
Az év színe, a „living coral” nem csak a ruhadivatban, hanem a lakberendezésben is trendnek számít,
és akár a vintage, akár a modern stílussal jól kombinálható, gyakorlatilag a lakás valamennyi helyiségében,
illetve a kertben is.
Szauder Rita
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Beépített

GARDRÓBszoba
Míg korábban úri kiváltságnak tűnt, ma már a legtöbb újonnan épülő magyar otthonban helyet kap
egy gardróbszoba. Sőt, gyakran lakásfelújítás vagy
átalakítás során is szóba kerül kialakításának lehetősége. Most e helyiség bebútorozásának lehetőségeit vesszük górcső alá.
írta: Virág Henrietta
A gardróbszoba általában a hálószoba és a fürdőszoba között kap helyet,
de persze ez nagyban függ az építendő vagy átalakítandó épület adottságaitól. Önálló, többnyire ajtóval leválasztott helyiségről van szó, melyben
a falak mentén körben foglalják el helyüket a ruhák tárolására alkalmas
bútorok. Kisebb rendelkezésre álló hely esetén, L alakban vagy csak hosszanti
irányban építik be. A „ruhaszobát” legtöbbször toló- vagy hagyományosan
nyíló ajtó választja el a folyosótól vagy a hálótól, de az is előfordulhat, hogy
csak egy könnyűszerkezetes fal, vagy bútorelem a határoló, amit egy függöny
zár le, és odabent a bútorzatot már külön ajtó nem fedi.
Hosszútávon akkor lesz jól kihasználható a gardrób, ha személyre szabott,
egyedi igény szerinti tervezés alapján készül. Hiszen itt a padlótól a plafonig
az utolsó négyzetcentiméter is beépíthető, csak az nem mindegy, hogy mivel
és hogyan. Szakértőnk, Harsányi Tibor, bútorasztalos segítségével vesszük
sorra a felhasználható elemeket, anyagokat:
. A polcos, fiókos és akasztós elemek arányának meghatározá1
sához vegyük sorra, hogy miket is szeretnénk ebben a helyiségben
tárolni. Milyen ruházatot hordunk általában, mennyi közöttük
a vállfát igénylő, mennyi a hajtogatott darab, itt tartjuk-e
majd a használaton kívüli cipőket. A lakástextíliákat is a gardróbban fogjuk-e tárolni, esetleg itt kap helyet a vasaló és
a vasalódeszka is?
	2. Ha valami oknál fogva hajlamos a beépítendő helyiség a porosodásra (például utcára nyíló ablakon keresztül szellőztetjük), akkor
mégis jól jöhet, ha kerül ajtó a szekrényekre. Ma már többnyire
tolóajtót szerelnek a ruhásszekrényekre, melyen helyet kaphat a tükör
is. Így két legyet ütünk egy csapásra, és még a teret is nagyítjuk optikailag. Ha nincs a helyiségen ablak, a megfelelő szellőzésre akkor is
gondoljunk.
3. A tolóajtókra általában nem kerül külön fogantyú. A mai ajtóelemek
kereteit úgy alakítják ki, hogy azokat kényelmesen meg lehessen
fogni, és el lehessen vele azt tolni. A tükrökön kívül, lehet divatos
festett üveglapot vagy magasfényű bútorlapot belehelyeztetni
a keretekbe.
4. Hogy kap-e a bútor hátlapot, vagy maga a festett fal a háta, az
egyéni ízlés, pénztárca és praktikusság kérdése.
5. A gardróbszobában számos beépíthető egyéb tárolóelem is
megkönnyítheti a ruhák rendszerezését: kihúzható nyakkendő- vagy
nadrágtartó, különböző mélységű és sínrendszerű fiókok, kosarak,
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bőröndtartó, cipőtartó állványok és polclapok. Nagyobb belmagasság, illetve sok vállfás ruha esetén nagyon praktikus a ruhalift
is. Ez egy olyan beépíthető akasztós elem, mely egy speciális rudazattal lehúzható, hogy elérjük a rajta tárolt ruhákat, majd ugyanezzel a rúddal vissza is tolható a szerkény felső szintjére.
6. A gardrób nemcsak a ruhák tárolásának, hanem sokszor
a próbálgatásuknak is a helyszíne lehet, ezért is fontos, hogy gondoljunk a kellemes és jó megvilágításra. Nem szerencsés félhomályban
turkálni álmos szemmel a ruhadarabok között.
7. A beépített gardrób általában bútorlapból készül. Ma nagyon
divatos anyagválasztás a magasfényű bútorlap. A piros, a kapucsínó,
a fehér, a szürke és a betonhatású felületek a legkedveltebbek.
A magasfényű fehér különösen jól kombinálható a világos tölgy
mintázatú lapokkal. A különleges, extra felülettel ellátott bútorlap
ára vetekszik a természetes fa árával. Ezért gyakran az egyszerűbb
lapok kerülnek beépítésre a szekrény vázába, azaz a korpuszba, és
csak bizonyos, szem előtt lévő elemek, ajtók készülnek a drágább
anyagokból.
8. Ha az egész lakás miliője vagy a tulajdonos faszeretete azt
kívánja, természetesen az egész gardrób is készülhet fából. Ilyenkor
általában a fenyőre esik a választás.
9. A zárt oldalfalak helyett, a szekrény vázaként helyet kaphatnak
alumínium- és krómcsővázak is. Ezek kicsit más, szellősebb látszatot
nyújtanak. Ezzel szemben, ha valakinek kimondottan tetszenek
a robusztus hatású darabok, dupla bútorlapból is kérheti a szekrénye
falait. Ekkor a szokásos 18 mm helyett, 36 mm széles élzáró kerül
rájuk, egyöntetűvé téve a felületet.
10. A gardróbba is kerülhet magasfényű bútor- vagy a szekrényajtóban is használatos, festett üveglap a falra, ha marad ki olyan rész,
mely burkolatot kíván.
HIRDETÉSEK
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A tavasz gyorsan elrepül, és máris jön a nyári forróság, ami magával hozza sajnos a szúnyogokat is.
A vérszívók a házba is követnek, hiába próbálunk
menekülni. Szúnyoghálóval védett ablakok, ajtók
azonban megálljt parancsolhatnak nekik.

SZÚNYOGMENTES OTTHON
Több megoldás is létezik már a rovarok, szúnyogok megfékezésére, például a konnektorba dugható szúnyogírtók,
riasztók. Ezek folyamatos utántöltést és foglalkozást
igényelnek, nem úgy mint egy szúnyogháló, ami ma már
szinte elengedhetetlen tartozéka a nyílászáróknak. Egy
szúnyogháló hosszútávú, komfortos megoldást jelent a
szúnyog- és rovarproblémákra. A kínálat igen sokszínű, így
nincs könnyű dolgunk a megfelelő típus kiválasztásában.
„A mai szúnyoghálók és kereteik már teljes mértékben
hozzáilleszthetőek a nyílászáró és a ház stílusához, hiszen
a műanyagból készült tok lehet fehér és barna, de fóliával
akár a famintázat is elérhető. Az alumínium profilú pedig
bármilyen színre festhető”- tájékoztat minket Kiss Béla,
a Kiss Árnyékolás tulajdonosa. A háló maga is sokkal esztétikusabb, mint néhány évtizede. Alig észrevehetőek már ezek
a teflon bevonatú, üvegszálas hálók, amely a nap égető
sugarát is állják. „A mai szúnyoghálók időtartama elég
hosszú, hiszen az alumínium tok nem rozsdásodik, és
a szúnyogháló is strapabíró. A háló esetleg egy külső
behatás okán tud kiszakadni. Ebben az esetben elég csak
a hálót cserélni”- mondja a szakértő. A szúnyoghálóknak két
fő típusa van: a fix, keretes és a mobil, vagyis mozgatható.
Fix keret
A keretes szúnyoghálók egy fix keretben vannak, amelyeket
csavarral vagy rögzítő fülekkel helyeznek fel a nyílászáróra.
Kiss Béla ezt a típust olyan ablakba ajánlja, ahol egyáltalán nem szükséges kinyúlni az ablakból, hiszen ez nem

mozgatható. Ez a legrovarbiztosabb is, így érdemes hálószobák, babaszobák ablakát ezzel védeni. A fix nyíló
keretes szúnyogháló ajtókra, főleg családi házak bejárati
ajtója elé ajánlott. A nagyobb igénybevétel és több hely
esetén ez a nyílókeretes típus lesz a jó választás. „Nagy
felületű nyílászárókra és tolóajtókra ajánlott a tolókeretes
szúnyogháló. A szerkezet nem foglal nagy helyet, könnyen
kezelhető és igen strapabíró, hiszen nincsen benne
mechanika”- mondja Béla.
Mobil szúnyogháló
A mozgatható szúnyoghálók esetében a háló egy része
egy tengelyre csévélődik és redőnytokba is rejthető.
A mozgást egy rugós szerkezet segíti amit egy kis fogantyúval irányíthatunk. „A rolós szúnyogháló egy praktikus
és egyszerű megoldás arra, ha valamilyen oknál fogva ki
kell nyúlni az ablakon, esetleg rongyot kell kirázni. Jól funkcionálhat egy tetőablak esetében is. Azonban felhívnám
a figyelmet, arra, hogy mivel csak két oldalt fut sínben a
háló, a szerkezet alján a rovarok hajlamosak bemászni
ennél a típusnál. Cserébe viszont mobil. Ezért ezt hálóba
nem ajánlanám”- jegyzi meg a szakértő.
Az oldalrolós szúnyogháló ajtót előszeretettel használják
teraszok, erkélyek esetében, hiszen helytakarékos, praktikus
és még a toknak sem kell sok hely. „A háló kinyitáskor egy
tokba tekerődik be, összecsukáskor pedig egy mágnesszalag segítségével zár be. A rugónak köszönhetően a háló
mindig feszes”- magyarázza Kiss Béla.
Vágsélei Csilla Sára
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HOGYAN HASZNÁLJUK?
hasznos tippek a helyes
klímakezeléshez
A tavaszi napsugarak ugyan
most nagyon jól esnek, de
a nyár közeledtével gyorsan
égetővé válhatnak. Ilyenkor
jólesik bemenekülni a kellemes, légkondival hűtött szobába. A hűsölés közben azonban ügyelnünk kell a helyes
légkondihasználatra is, hogy
valóban élvezhető legyen a
kellemes fuvallat.

Szakértőnk Haraszti Roland, a
H&H Klímatechnika tulajdonosa
négy olyan hasznos tippet adott,
amely abban segít, hogy hosszú
ideig egészségesen élvezhessük
a klímánk nyújtotta komfortos
hőmérsékletet.
1. RENDSZERES KARBANTARTÁS
A legelső amit megtehetünk a saját
magunk egészségéért és a klímánkért, az a rendszeres karbantartás.
Egy koszos klíma használatakor a
lerakódott por a belélegezendő
levegőbe kerül, ami bakteriális fertőzéseket okozhat. Sok légúti és tüdőbetegséget lehet erre visszavezetni.
Az egész család megbetegedését
okozhatja egy elhanyagolt berendezés. A klímában pára csapódik
le, így a nedves környezet táptalaja
lehet a veszélyes
gombáknak
is.
Mindezek elkerülhetőek, ha elvégeztetjük szezon
előtt a karbantartást a szakemHaraszti Roland
berekkel. Akinek
a H&H Klímatech- olyan
eszköze
nika tulajdonosa
van, amit télen-

nyáron használ, akkor két karbantartás ajánlott. Egy a fűtési, egy a
hűtési szezon előtt. Aki nem használta
a klímáját, annak is meg kell csináltatni a karbantartást, hiszen a por
ugyanúgy lerakódik, amit ki kell
tisztítani. Egészségünk mindennél
fontosabb, az egyszeri karbantartás
díja nem magas és a megbetegedések miatt vásárolt gyógyszerek ára
mellett végképp eltörpül.
2. HŐMÉRSÉKLET-KÜLÖNBSÉG
Ha nem megfelelő módon használjuk
a légkondit, például túl alacsony
hőmérsékletre vesszük, akkor könnyen
megfázás lehet a vége a hűsölésnek,
még a legforróbb nyárban is. Aranyszabály, hogy a külső hőmérsékletnél
maximum 6 C°-kal legyen alacsonyabbra állítva. A nagy melegből,
izzadtan megérkezve a túlzottan
lehűtött szobába, az izzadtság ránk
fagy és már meg is van a nátha.
A
nagy
hőmérséklet-különbség
egyébként sem tesz jót az általános
közérzetnek.
3. A LEVEGŐ IRÁNYÍTÁSA
Fontos, hogy a levegőt ne közvetlenül
magunkra irányítsuk, ezzel megelőzve

a kellemetlen ízületi fájdalmakat. Ezt
már a klíma felhelyezésénél is figyelembe szokták venni a szerelők.
Például nem tanácsos közvetlenül a
kanapéra vagy az íróasztalra irányítani a levegőt.
4. KOMPROMISSZUM
Főleg a munkahelyeken gyakori az,
hogy több, különböző igényű ember
használ egy klímát. Ilyenkor mindenképpen kompromisszumot kell kötni
a hőmérsékletről és a levegő irányításáról is. Van olyan, aki mindig fázik
és olyan is, akinek mindig melege
van, ezért nem árt, ha egy kendő is
mindig kéznél van, amit magunkra
tehetünk. A klímabeszerelő szakemberek tanácsát is érdemes kérni a
klíma kezeléséhez, hiszen a legtöbbet
ők tudnak segíteni. Főleg, mióta már
a klíma megvétele, beszerelése,
karbantartása is egy kézben összpontosul. Ugyanis a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság szabályozásának köszönhetően már csak szakirányú klímás
cégek értékesíthetnek berendezéseket, és csak képesített szakemberek
szerelhetnek be, és tarthatnak karban
klímákat.
Vágsélei Csilla Sára
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Fények és
hangulatok
a kertben
A megvilágítás az egyik legizgalmasabb
téma lehet a kert szépítésekor.

Kevés hangulatosabb dolog létezik a
nyári estéknél. A szabadban eltöltött
családi,
baráti
vacsorák,
grillezések, összejövetelek meghitt, ugyanakkor vidám kiegészítői a kerti fények,
amelyek látványnak sem utolsók.
A napelemes lámpák eredetisége
verhetetlen, és ha szerencsénk van,
a földbe szúrt vagy a fákra aggatott,
különböző színű és formájú világítótestek évekig is díszei lesznek minden
este a kertünknek vagy a terasznak.
Érdemes előre megtervezni, hogy a kert
mely részét szeretnénk megvilágítani,
és a méretet, a formákat, illetve darabszámot a vásárláskor ehhez igazítani.
Nemcsak az adventi, karácsonyi
időszakban, hanem a nyári estéken is
beüzemelhetjük az árammal működő
égősorainkat, melyek közül érdemes
az egyszerűbb, fehér fényűt választani. Az ünneptől függetlenül minden
alkalomra, vagy egy átlagos hétköznapi estére is megállja a helyét. Igazi,
romantikus hangulatúak a színes vagy
egyszínű, világító lampionok, amelyek
a fákra, bokrokra, kerítésre akasztva,
akár füzérben, akár önállóan is jól
mutatnak.
A fűben, köveken, murvás részek
szegélyén,
lépcsőkön
elhelyezett
mécsesek, gyertyák, kicsi lámpások
nem csak Szent Iván-éjen használhatók,
hanem minden sötétedés után, akár
a téli hónapokban is. Üvegekbe téve
ezeket a kis lámpásokat is felakaszthatjuk faágakra, bokrokra, terasz fölé.
A bambuszból készült, nagyobb fáklyák
az utóbbi években kicsit a háttérbe
szorultak, de még mindig kaphatók –
akár szúnyogriasztós lámpaolajjal is.
A LED fényű izzók napelemmel és elektromos árammal is működtethetők.
Ezeknek a fényforrásoknak számos
előnye van: amellett, hogy biztonságosak és kevésbé melegszenek fel,
alacsony áramerősséget és feszültséget igényelnek, kicsi a fogyasztásuk,
ugyanakkor mégis hosszú az élettartamuk. Hűvösebb, kékes fényük miatt
elegánsabb partikon, fogadásokon
tökéletes választásnak bizonyulnak.
Szauder Rita
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MEGOLDÁSOK

ÁRNYÉKOLÁSRA

Napvitorla - egy divatos és pénztárcakímélő árnyékoló
A nevében is a nyarat idéző árnyékolóval egyre több helyen találkozhatunk.
Erkélyen, teraszon és kertben is használható, véd a tűző nap, a meleg és
az eső ellen. Rendkívül sok színvariációban elérhető, és igencsak hangulatos
– minél nagyobb, annál mutatósabb!
Már néhány ezer forintért beszerezhető. Védelmet nyújt a panellakások
erkélyein is, de használhatjuk például
a kerti kis homokozó vagy játszótér, kerti
garnitúra, pihenő bútorok fölé kifeszítve.
Napernyők, napellenzők – rendkívül
sokszínű kínálat
Az egyszerűbb, kisebb kivitelt bárhová
magunkkal vihetjük, ideális például
strandoláshoz és alig kerül többe 2-3
ezer forintnál. A mérettől, a formától

és a minőségtől
függően azonban a
felső határ a csillagos
ég – különösen a
feltekerhető napellenzőknél. Ezeknél
érdemes pontosan kalkulálni a méret
választásakor, mert előfordulhat, hogy
az eső vagy a nap a beesési szöge
miatt oldalról vagy szemből utat talál
magának.
Pergola – a természet kedvelőinek
A pergola az egyik legősibb árnyékoló
elem a kertben, amely hagyományosan fából készül, de létezik
modernebb, például alumínium
változata is. A vázra felfuttatott szőlő
vagy egyéb futónövények, rózsa, illetve
örökzöldek látványa szemet gyönyörködtető. Egy kis ráfordítással akár
ügyes kezűek maguk is elkészíthetik,

a kialakításhoz érdemes ötleteket felkutatni az interneten.
Ablakra szerelhető megoldások
A nyári melegben a külső árnyékolók hatását tovább fokozhatjuk a
megfelelő belső árnyékoló megválasztásával, így a kettő kombinációjával
akár 5-7 fokos hőmérsékletcsökkenést is
elérhetünk. Legyen szó redőnyről, zsalugáterről, rolettáról vagy hagyományos
sötétítő függönyről, a lényeg, hogy
védelmet nyújtson a tűző napsugarak
ellen abban a napszakban, amikor a
napsugárzás az adott nyílászárót éri, és
forrósítja a lakást.
Szauder Rita
HIRDETÉS
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Tavaszi ajánló
A tavasz sokszor egyben a lakásfelújítás,
bútorcserék időszaka is. Ajánlónkban a
környékbeli bútorgyártók és forgalmazók
kínálatából szemezgettünk.

A népszerű ágyneműtartós Lickó kanapé
szivacsos és rugós kivitelben készül. 2500 féle
színből választható ki a megfelelő.
Fekvő felülete 75+75(150) x 195 cm
Fantázi Bútorbolt, Kecskemét
Szent Miklós utca 1. (volt Puskin utca)

Teljes belmagasságot kihasználó tiszta
fehér konyhabútor
Gyura Gábor Bútorasztalos
+36 70 236 0606, Facebook: Gyura Gábor
bútorasztalos bútorlapszabászat

Az A++ Energiaosztályú Gree Lomo Plusz
inverteres, WI-Fi-vel rendelkező klíma már
nem csak a hűtésre képes. A készüléket
fűtés rásegítésre is javasolják akár -15 Co
külső hőmérsékletig.
www.hirosklima.hu

Egyedi beépített konyhabútor a natúr színek kedvelőinek,
magasfényű frontokkal.
Harsányi Tibor Bútorasztalos
+36 70 391 6194, Facebook: Harsányi Tibor - Bútorasztalos

Az Androméda tölgy, fózolt laminált padló 8mm vastagságával, AC4 32 erősségével biztos alapja a nappalinak.
Parketta Áruház Kecskemét, Ceglédi út 86.
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TAKARÉK OTTHON
LAKÁSHITEL
HIRDETÉS

KISZÁMÍTHATÓ MEGOLDÁS
FÉSZEKRAKÁSHOZ

THM

5,83%¹

www.patriatakarek.hu
IGÉNYELJE TAKARÉK OTTHON LAKÁSHITEL
KONSTRUKCIÓNKAT INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA, ÉPÍTÉSÉRE,
BŐVÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA!
2019. 04. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Otthon Lakáshitelek: Takarék Referencia Otthon
Lakáshitel – THM: 3,88 %. Takarék Ötös Otthon Lakáshitel - THM: 4,76%. Takarék Otthon Lakáshitel THM: 5,83 %. A kedvezmények és az akciók 2019. április 01. napjától visszavonásig érvényesek.
¹ A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok a 2019. április 01.
napjától hatályos kondíciók alapján történt. A feltételek változása esetén a THM módosulhat. A Takarék Otthon Lakáshitel kizárólag az értékesítésben részt vevő
Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.
A Takarék Otthon Lakáshitel részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben,
illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. Reprezentatív példa: Takarék Tizes Otthon Lakáshitel: Hitelcél: vásárlás, Hitelkamat típusa: változó kamatozás, Hitel teljes összege: 5 000 000 Ft, Hitel futamideje: 20
év, Hitel futamideje: 20 év, Törlesztőrészletek száma: 240, Vállalt havi rendszeres jóváírás összege: 150 000 Ft-tól, Hitelkamatláb mértéke: 5,40% Hitelkamat: évi
6,99%, A teljes hiteldíj mutató (THM): 5,83%, A törlesztő részlet összege: 34 338 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 8 352 436 Ft, A hitel teljes díja: 3 352 436 Ft.

