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A GDANSKI ARÉNA
a FOCI EB tükrében
Idén június 8-án kezdődö el a labdarúgó Európa-bajnokság, melyet Lengyelország és Ukraj-na
társrendezőként tarto meg. A rendező államok mindegyikében képviselte magát Magyarország legnagyobb acélszerkezet-gyártó cége a
KÉSZ. Ennek megfelelően logikus volt, hogy megpróbál szerepet vállalni az idén megtarto rendezvény előkészületeiben. A KÉSZ fő tevékenységi területe az acélszerkezet gyártás, melyet
a világ több pontján már megtapasztalhaak,
milyen minőségben és fejlesztési csomaggal
képes a magyar vállalat az igények kielégítése

vége megfelelni. A gyártó által az acélszerkezetek gyártása során kifejleszte új megoldások,
technológiák használatával, azok ﬁgyelembevételével részt veek a rendezvény előkészületeiben is. Ezala értve a stadionok bővítését,
megépítését, átalakítását, felújítását, vagy épp
átépítését. Ez a gdanski aréna lelátóinak fedésében, annak acélszerkezeti megvalósításában
nyilvánult meg. A lelátó munkálatai során a
CONSTEEL program használata és a gyártó fejlesztői által kifejlesztett speciális csőkivágási
technika alkalmazásával oldoák meg az acélból
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készült szerkezet legproblémásabb területeit.
Miután 2007 áprilisában a két ország elnyerte
a rendezés jogát, ezt követően 2008-ban kezdődtek meg és 2011-ben fejeződtek be a munkálatok, melyet a pályázatban foglaltak szerint
kelle elkészíteni, azért, hogy alkalmas legyen
az EB rendezésre. A létesítményt 43.615 főre
tervezték, ahol három csoportmérkőzést és egy
negyeddöntőt rendeztek. A létesítményben
csak ülőhelyek vannak az új stadiontervezési,
fejlesztési koncepció alapján. Az új stadiont
2011. augusztus 14-én nyitoák meg, mely a
képek alapján impozánsra sikerede. Ezzel a
PGA Gdansk Arena Lengyelország harmadik legnagyobb futballarénája le. A létesítmény külső
megjelenése a borostyánra hasonlít, ezzel is jelezve a Bal-tengerhez való kötődést. A stadion
erede neve is Bal Arena volt, azonban a város öt évre eladta a névhasznála jogot a PGE
lengyel energekai vállalatnak 35 millió zlotyért
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(kb. 8,5 millió euró). Az egész tetőszerkezet 82
tartóra épült. A tetőszerkezet teljes területe
44 000 m². A homlokzatot, valamint a tetőt
18 000 polikarbonát többrétegű lemez borítja,
összesen 6 árnyalat ﬁgyelhető meg, 4,5 hektár
területen. Mindez különösen az es kivilágításkor ﬁgyelhető meg legjobban. A stadion nyuga és kele oldalán két emblémát helyeztek el,
melyek led technológia segítségével készültek
és kerülnek megvilágításra a megfelelő napszakban. Az emblémák magassága 8 méter hosszú és
35 méter magas. A pálya mérete 105x68 méter.
Az oldalvonaltól 8,5 m-re már a lelátó kezdődik.
A stadion az UEFA 4-es kategóriájának felel meg.
Az építkezés során fede megoldásban is gondolkoztak, de az idő rövidsége – Eb kezdete – és
a magas költségek mia elveteék az ötletet.
A stadion igazi mulfunkcionális aréna, melyben
nemcsak a futball nyújt élvezetet az odalátogatónak, hanem teljes családi kiszolgálást nyújt, valamint a futballon kívül is van élet a stadionban.
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Nyári UV-védőruházat
és -védőfelszerelés
Az építőipari tevékenység rendkívül sokrétű és szerteágazó terület,
különböző munkakörülmények, változó, esetenként extrém időjárási viszonyok
és a munkaerő alkalmazásának váltakozó jellege jellemzi.
Az évente bekövetkeze nagyszámú munkabalesetek egyértelműen bizonyítják,
hogy az építőipari munkák nagy kockázatú, veszélyes tevékenységnek minősülnek.
A munkák veszélyességét tovább növeli, hogy a szabadban különböző
környeze ártalmakkal is számolni kell (pl. UV-sugárzás).

A kivitelező-társaságok jelentős része a munkavédelmi előírásokról nem rendelkezik elegendő
mélységű információkkal. A munkabalesetek jelentős része a megfelelő egyéni védőeszköz használatával megelőzhető lenne. Kiemelten fontos
az ado munkaterületre vonatkozó szabályok
megismerése, helyes értelmezése, melyhez munkavédelmi szakember bevonása javasolt, szükséges. A munkavállalókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és nem elég az egyéni védőeszközöket biztosítani, azoknak helyes használatát is oktatni kell. Fontos továbbá a szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése, a
használat betartatása. Csak az a védőeszköz tud
védelmet biztosítani, amit használnak.

A Depiend-Pluss K.
díjmentesen nyújt segítséget
a megfelelő védőeszköz
kiválasztásában akár egyéni,
akár nagyobb, céges
felhasználásról van szó.
Célunk az ágazat
biztonságosabbá tétele,
a munkabalesetek
számának csökkentése.

PW11 Levo

Az egyéni védőeszközök használatának meghatározásakor az alábbi területeket kell vizsgálnunk:
Szemvédelem: védőszemüveg használata indokolt, amennyiben rendszeresen adódik por és
folyékony halmazállapotú ártalmas anyagok behatása, vagy UV-sugárzás kockázata áll fenn.
Hallásvédelem: építőipari gépek, szerszámok
által kibocsáto erős zaj, jelentős mértékű halláskárosodást okozhat, így fontos a megfelelő
hallásvédő használata.
Légzésvédelem: porképződéskor, vegyszerek,
pl. permet használatakor megfelelő besorolású
légzésvédő maszkot kell használni.
Fejvédelem: védősisak használata kötelező számos esetben.
Védőruházat: vegyszerhasználat, illetve havária
esetekben egyszer használatos védőoveráll használata indokolt. A balesetmegelőzés érdekében
fontos szempont a jól láthatóság biztosítása is.
Kézvédelem: védőkesztyű használata javasolt,
melyet pontosan a munkavégzés pusának megfelelően kell kiválasztani.
Lábvédelem: elengedhetetlen a megfelelő védőlábbeli,
védőcsizma használata. Az
normál lábbelik nem minősülnek védőlábbelinek,
nem rendelkeznek orrmerevítővel, talplemezzel.

Ingatlan
Kevésbé fajsúlyos, ugyanakkor az egyik legáltalánosabb probléma az építőiparban is a különböző időjárási körülményeknek megfelelő védelem
biztosítása. A munkavégzés több esetben extrém
időjárási körülmények közö is elkerülhetetlen,
nem beszélve az esetlegesen adódó egyéb kockáza tényezőkről. Nyári időszakban fontos, hogy
a a védőruhák megfeleljenek a napfény ellen
védő ruházatokra vonatkozó EN13758-1:2003 és
EN13758-2:2003 európai uniós szabványoknak,
tehát szűrjék az ártalmas UV-sugárzásokat, óvják a felhasználók bőrét.
Bőrgyógyásza kutatások szerint a melanoma
(pigmentsejtek bőrrákot okozó elváltozása) kialakulásának legfontosabb oka a napsugárzásnak
való túlzo kiteség. Növeli ennek kockázatát a
gyermekkorban történő vagy a többszöri leégés,
a fehérebb bőrpus, a sok anyajegy. Az ózonréteg vékonyodása mia megnövekede UV-sugárzás következtében egyre gyakoribbak a leégések, a bőr korai ráncosodása, kiütések, szeplők és gyorsan növekszik a melanomás emberek
száma. Ezért az erős napon végze tevékenységek során (legyen szó munkáról, sportról, nyaralásról, egyéb szabadidős elfoglaltságról) feltétlenül szükséges a bőr megfelelő védelme. Noha
a ruhával fede testrészek nem égnek le, de a
káros (280–400 nm) UV-sugarak elérik a bőrt.
Viszont a bőrrákos esetek 80%-a megelőzhető
megfelelő odaﬁgyeléssel.
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Termékajánló
PW38 Pan View védőszemüveg (vízszta és
sötéte UV-szűrős lencsével) neó: 532 Ft
Új sportos, egyedi tervezésű védőszemüveg.
A Pan View ultrakönnyű, puha szárakkal készül,
oldalvédelmet is biztosít. Minősítés: EN166 1F
AS AF
PW11 Levo védőszemüveg (vízszta és sötéte UV-szűrős lencsével) neó: 1 862 Ft
A Levo védőszemüveg a hagyományos és a
gumipántos szemüvegek keveréke. A hagyományos védőszemüvegek kényelme, magasabb
védelmi képességgel. A cserélhető hab tömítés
további homlok és arc védelmet biztosít. Állítható szíj és puha gumiból készült betétek. Kiváló
szellőzés indirekt szellőzőkkel a párásodás megelőzésére. Minősítés: EN166 1F AS AF
PW18 Umbra polarizált védőszemüveg (sötéte UV-szűrős lencsével) neó: 5 051 Ft
Polarizált lencsével rendelkező védőszemüveg, mely éles kontrasztokat és kiváló védelmet
biztosít. 99%-os UV-védelem, kimagasló komfort, csúszásmentes szárak. Minősítés: EN166 1F
A fent megjelölt vételárból 30%-os kedvezményt vehet igénybe az alábbi kuponkód
megadásával: HAZESKERT.
A kuponkód a www.pwaruhaz.hu oldalon
történő regisztrációt követő vásárlás végén vehető igénybe, 2012. augusztus 3-áig!

PW11

További információkért keressen bennünket és
mi segítünk megtalálni az Ön munkavégzéséhez
legmegfelelőbb védőruházatot, védőeszközt.

PW18

Depiend-Pluss K.
1033 Budapest
Szentendrei u. 89–95.
Telefon: +36 1 240 06 10
Mobil: +36 70 949 02 66
info@depiend.hu
www.pwaruhaz.hu
www.depiend.hu
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Kapósak a balatoni ingatlanok
A nyaralóvásárlási szezon márciusban szoko indulni a Balatonon,
de idén az egész országra jellemző erős évkezdés a Balaton ingatlanpiacán
is korábban éreztee hatását.
2012 első negyedévében az eladások jócskán
túllépték a tavalyi év első három hónapjában
mért szintet, és csaknem a már szezonkezdetnek
számító tavalyi második negyedéves szinten
álltak. Az Ohon Centrum az év első öt hónapjában 20 százalékos forgalomnövekedést tapasztalt a balatoni ingatlanpiacon a tavalyi évhez képest. A déli parton a 12 milliós nyaralók
voltak a legkereseebbek ebben az időszakban,
míg az északi parton a legtöbben 8 millió értékű
nyaralóra vágynak. A vásárlók döntően budapesek, a korábbi évekre jellemző külföldi vevők eltűntek. A tavalyi évhez képest az idei év
első öt hónapjában 20 százalékkal nagyobb forgalmat tapasztaltak a forgalmazók a balatoni ingatlanpiacon. Főleg az egyébként máskor visszafogo első negyedév hozo a szokásosnál több
tranzakciót, 2012 első három hónapjában csaknem annyi adásvételt regisztráltak, mint tavaly, a
már szezonnak számító második negyedévben.
A nyaralóvásárlási szezon rendszerint márciusban indul a Balaton partján, a vevők nagy része

viszonylag hamar szeretne vásárolni, hogy még
abban az évben élvezhesse szabadságát új nyaralójában. Tapasztalatok szerint 5-és 15 millió
forint közö áldozunk egy balatoni nyaralóra.
A déli parton a 12 milliós nyaralókra érkeze a
legtöbb érdeklődés, az északi parton pedig a 8
millió körüli nyaralók a legkereseebbek, de a
10 és 12 milliós ingatlanokra is sok érdeklődő
jelentkeze. A családi házak esetében szélesebb
sávban oszlik meg a kereslet, már ami az ingatlanárakat ille. A déli parton a 10 és a 15 millió
körüli családi házak, ikerházak, sorházak voltak
a legkereseebbek a használt ingatlanok piacán,
de minden ötödik érdeklődő 25 millió forintnál
többet is hajlandó áldozni egy déli parton fekvő
családi házért. Siófokon továbbra is van kereslet
a drága vízpar telkek iránt is. Az északi parton
szintén széles skálán oszlik meg a kereslet.
Az idei év első öt hónapjában sok érdeklődő jelentkeze a 8, illetve 12 millió forintos használt
téglaépítésű házakra, de a 22 milliós árcédulával rendelkező családi házak is sok keresőt
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von zoak. Az északi parton a felsőbb árkategória
kereseebb, mint a szemköz parton, hiszen a
keresők ötöde 30 millió forintnál többet szán
családi ház vásárlására az északi parton. A téglaépítésű lakások a déli parton, főleg Siófok
környékén, a 14-15 milliós értékűek voltak a
legkereseebbek, de a vízhez közelebb fekvő
ingatlanok esetében is mutatkozik kereslet, a 25
milliós használt téglalakások is sok érdeklődőt
vonzoak. A nyaralók esetében a déli parton a 70
és 90 négyzetméter körüli ingatlanok vonzoák
a legtöbb érdeklődőt idén. Az északi parton a
valamivel kisebb, 60 négyzetméteres nyaralók
kapták a legtöbb érdeklődést, de hasonlóan
kereseek a 80 négyzetméter körüli ingatlanok.
A 80-as években, ﬁzető vendéglátás céljából
épült, nagy alapterületű, mára korszerűtlen ingatlanokat még mindig nehéz eladni. Az ilyen
ingatlanokra kevés kereslet mutatkozik a tó mindkét partján. Siófokon és környékén főleg Budapestről érkező vevőkkel találkozunk. Külföldi
vevő csak elvétve van a piacon, az érdeklődők
körében is kevés külföldi jelenlétet tapasztalnak,
ahogy Balatonfüreden és környékén szintén nagyon kevés külföldi vevővel találkozhatunk, a
vevők nagy része Budapestről érkezik, illetve
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Győr környékéről. Gyakran egy kisebb budapes
lakás vásárlását, befektetést cserélik balatoni
nyaralóvételre. Keszthelyen és környékén szintén
a fővárosból érkezik a vevők 55-60 százaléka.
A nyuga részen az északi part inkább a győrieket
vonzza, a déli partra pedig Pécs és környékéről
érkeznek vevők. A korábbi holland, német vevők
teljesen elmaradtak. Ennek oka részben az lehet, ami most az eladó oldalon is megjelenik
movációként: a jelenlegi tulajdonosok kiöregedtek, a következő generáció pedig nem lát
annyi fantáziát a balatoni nyaralóban. ■

