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Barátok...

– Te, én napról napra szórakozottabb
vagyok. Tegnap a buszmegállóban vettem
észre, hogy nincsen rajtam alsógatya.
– Az semmi, én a munkahelyemen vettem
észre, hogy egy fogkefe lóg ki a fejemből.
De nem is ez a félelmetes.
– Hanem?
– ...
(poén a rejtvényben).

... TREK,
SCI-FI
FILM

DEHOGY!

FOLYÓ-
MEDRET
MÉLYÍTŐ

KELET

ÜTEMET
GYORSÍTÓ

KELMÉT
KÉSZÍT

ARZÉN,
TRÍCIUM

RAJTA!LASSAN
HALAD

ORSZÁG

BARN

GYŐRI
SP.KLUB

LYUKAS
LEMEZ!

NÉMA
SALI!

ILYEN SZÓ
IS VAN

HELYESLÉS

TASZÍTÁS

EGYEN!

VERECKEI-...

OMLADÉK

HENRY

ELVISELŐ

TOVA

ORR,
NÉMET

E

1

S

ÁLLATKERT

GABONA-
NÖVÉNY

2

HENTES-
ÁRU

Környezetvédelem

A pályaudvaron:
– Te mit teszel a környezetért?
– Nem dobom el a vonatjegyet,...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Viva, Las Vegas! – ... honvágyam van.   Miért nem...? – ... tud úszni.

H I R D E T É S

• Az elektromos berende-
zések, amelyekből egyre 
több van az otthonokban, 
meghibásodás esetén 
komoly kockázatot jelen-
tenek, ilyenkor jelentősen 
megnő az áramütéses 
balesetek kockázata. Ezek 
elkerülése érdekében 
fontos betartani néhány 
alapszabályt.

A villamos berendezések üze-
mel tetése egyben baleseti 
veszélyekkel is járhat. A-

mennyiben a világítórendszereink 
kapcsolói a fázisvezetőnél vannak 
megszakítva, ezek nem jelentenek 
különösebb áramütéses kockázatot 
a helyiségekben. Ahol kisgyerek 
tartózkodik a lakásban, az aljzatok-
ba mindig helyezzünk vendégdu-
gót, így megakadályozhatjuk, hogy 
a gyermek kötőtűvel vagy egyéb 
fém eszközzel belenyúljon. Emellett 
csakis kisfeszültséggel, vagy ele-
mekkel működő játékokkal enged-
jük gyermekeinket játszani. Villa-
mos hálózatra kapcsolt elektromos 
készülékek, illetve a lakásban lévő 
fémcsövek egyidejű érintése szintén 
életveszélyes lehet. Ilyen balesetek 
elsősorban konyhában és fürdőszo-
bában fordulnak elő. Sose üzemel-
tessünk olyan elektromos szerkeze-
tet, amelynek sérült a vezetéke, vagy 

nedvesség (víz, egyéb folyadék) ke-
rült a készülék belsejébe.

Mit tegyünk rövidzárlat esetén?

Fontos alapszabály, hogy a legki-
sebb elektromos hibaelhárítást se 
végezzük feszültség alatt! Ha a lakás 
villamos hálózata bizonyos okok 
miatt több áramkörre osztott, akkor 
elegendő csak azt az áramkört ha-
tástalanítani, amelyikben a hibát 
észleltük. Így a lakás többi része 

nem marad világítás nélkül. Miután 
a rövidzárlat helyét meghatároztuk 
és kijavítottuk (vagyis megszüntet-
tük a rövidzárlatot előidéző okot), 
a kiolvadt biztosítékot cseréljük ki, 
az automata megszakítót pedig kap-
csoljuk vissza. A biztosíték cseréjé-
nél ügyeljünk arra, hogy mindig az 
eredetivel megegyező áramerősségű 
betét kerüljön a régi helyére. Ha az 
automata megszakító visszakapcso-
lásakor újra lekapcsol, a hiba még 
nem szűnt meg, tovább kell keres-

ni, és ki kell javítani. Csak azután 
szabad visszakapcsolni a hálózatra. 
Baleset- és tűzveszélyt okozhatunk, 
ha a kiégett hálózati biztosítéko-
kat átkötjük (megpatkoljuk), mivel 
így azok nem tudják ellátni eredeti 
funkciójukat.

Áramütéses balesetek megelőzése

Fontos alapszabály, hogy a legki-
sebb elektromos hibaelhárítást 
se végezzük feszültség alatt
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