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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
„Pont Inno – Innovációs pályázatok szakmai támogatása”
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként
innovációs pályázati felhívásokat hirdetett az Új Széchenyi Terv keretében:
EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása
A konstrukció a magyar kis- és középvállalkozások EUREKA programban való részvételének
ösztönzését szolgálja. (Az EUREKA európai közös együttműködési program kutatásfejlesztésre.)
Pályázati dokumentáció
Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs
keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar
részvétel támogatására
A pályázat az uniós kutatásfinanszírozási programokhoz benyújtott projektek előkészítését és
szerződéskötését támogatja. (Az FP7 az unió kiemelt kutatásfinanszírozási eszköze.)
Pályázati dokumentáció
Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására,
BONUS HU Program
A konstrukció magyar részvételű, az FP7-be benyújtott projektjeinek a maximális intenzitásig
történő kiegészítő támogatását célozza.
Pályázati dokumentáció

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésük esetén keressék Egyesületünk munkatársait az
alábbi elérhetőségeink egyikén:
Maróti Péter igazgató; Szigethy László vezető projektmenedzser
Telefonszám:
(06 62) 549 500
Hétfő - Csütörtök:
9:00 - 16:00
Péntek:
9:00 - 14:00
E-mail:
cental@darinno.hu

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
Kiemelt figyelmet kap a szegedi lézerprojektet
Szeged.hu, 2012. október 2.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt figyelemmel kíséri az ELI-lézerprojekt
megvalósítását - mondta Földi Enikő, a kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár a parlament innovációs és fejlesztési eseti bizottságának ülésén.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Tájékoztató rendezvény az új adózási formákról
Időpont: 2012. október 25. (09:30 - 12:00)
Helyszín: Kamarai Székház, II. em. konferenciaterem
A munkahelyvédelmi akcióterv részeként a parlament két törvényt fogadott el. A
kisvállalkozói és kisvállalati kör adózásának egyszerűsítése érdekében 2013. január 1-jétől két
új adónem kerül bevezetésre: a kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó. Az
egyes törvények módosításáról rendelkező törvény pedig többek között a foglalkoztatást
terhelő adó-és járulékkedvezményeket, valamint a kisvállalkozások működési feltételeit javító
pénzforgalmi áfa bevezetését és a házipénztári korlát feloldását tartalmazza.
Annak érdekében, hogy a két törvény tartalmát a vállalkozók minél szélesebb köre
megismerhesse, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe
Network - Szeged rendezvényt szervez, melynek témája: „Kisvállalkozói kör adózásának
egyszerűsítése, foglalkoztatást elősegítő intézkedések”
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Harsányi István-díj
Innotéka, 2012. szeptember 6.
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési
Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott közhasznú Manager
Képzés Alapítvány kuratóriuma 2012. augusztus 28-án tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ
székhelyén, melyen elbírálásra kerültek a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkák.
Bővebben
Világviszonylatban is egyedülálló magyar fejlesztés Szegeden
Hvg.hu, 2012. szeptember 20.
A nemzetközi terepen is újdonságnak számító, forráskód-minősítő eszközt mutattak be
Szegeden. Az innováció a Szegedi Tudományegyetem eredményeihez köthető, ahol 8 éve
folynak kutatások szoftverminőség-biztosítási területen. A fejlesztés egyik célja, hogy a
megrendelők ellenőrizni tudják a megvásárolt szoftverek valós minőségét, ezáltal csökkentve
az üzemeltetési kockázatot.
Bővebben
Magyar különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén
Magyar Innovációs Szövetség, 2012. szeptember 27.
Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetségkutató és kiválasztó versenyét, az EU Fiatal Tudósok Versenyét - a verseny történetében másodszor
Közép-Európában - Pozsonyban rendezték meg.
Bővebben
A Magyar könnyűszerkezetes – nulla energiás ház a legjobbak között!
Hír.ma, 2012. szeptember 30.
A Budapesti Műszaki Egyetem egy kiváló könnyűszerkezetes nulla energiával működő házat
épített a Solar Decatlon idei megmérettetésére.
Bővebben
Társadalmi vitára megy az innovációs stratégia
Hírközpont, 2012. október 4.
A kormány a hónap végén tágabb társadalmi vitára bocsátja a 2022-ig szóló, hosszú távú
innovációs stratégiáját - jelentette be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságstratégiáért felelős államtitkára a budapesti svéd-magyar innovációs fórumon

csütörtökön. A stratégiában központi szerepet kap a tudásbázisok erősítése, a
tudásfelhasználás elősegítése mind a kisvállalati, mind a nagyvállalati szinten, illetve a két
vállalatcsoport közötti tudásáramlás támogatása.
Bővebben
Magyar innováció híre terjed Európában
OTS Üzleti Sajtószolgálat, 2012. október 4.
A Fitorex Kft. kapta a Frost&Sullivan 2012-es "Product Differentiation Excellent Award"
díját a cég által kifejlesztett, YASO® nevű szabadalmaztatott egészséges élelmiszeripari
alapanyagért. Az amerikai cég minden évben olyan cégnek ítéli meg ezt a díjat, amely egyedi
tulajdonságokkal rendelkező, kiváló minőségű, a piaci trendeknek és fogyasztók igényeinek
tökéletesen megfelelő terméket fejleszt.
Bővebben
A szellemi vagyont is őrizni kell
OrientPress Hírügynökség, 2012. október 5.
Magyarország innovációs potenciálja kiemelkedő, a szellemi tőke kezelésének stratégiája
azonban nem mindig és mindenhol érvényesül kellőképpen. A HIPAVILON Magyar Szellemi
Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.-t a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapította abból a
célból, hogy tapasztalt szakemberek segítségével nyújtson hiánypótló szolgáltatást.
Bővebben
Egységes kezelésben a Zöld Beruházási Rendszer pályázatai
Kormányzat, 2012. október 5.
A Zöld Beruházási Rendszerhez (ZBR) kapcsolódó egyes pályázatok kezelését az Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) veszi át a Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft-től.
Bővebben
Kibertér – nyert a háromdimenziós nyomásmérő
Tőzsdefórum, 2012. október 5.
Az Optoforce, az EasyLing és a JobCTRL nyerte meg a Kibertér Konferencia keretében
megrendezett innovációs kiállítás versenyét – közölte a Mobilitás és Multimédia Klaszter
(MMK). A zsűri fődíját a háromdimenziós nyomásmérő eszközt kifejlesztő Optoforce csapata
nyerte el.
Bővebben

Lakóira vár Magyarország első egészségügyi inkubátorháza
Vállalkozói negyed, 2012. október 9.
Két év fejlesztés után megkezdte működését, az Interstart Nemzeti és Innovációs
Inkubátorház. A megvalósításhoz 112 696 823 forint támogatást nyújtott az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Új Széchényi Terv. Cél, hogy az egészségügy
területén kezdő vállalkozásoknak otthont adjon. Az ingatlan tulajdonosa és működtetője az
International Ambulance Service Kft, amely számos egészségügyi vállalkozásban érdekelt és
például egymillió ember ügyeleti ellátásáért felel.
Bővebben
Kisvállalkozásként is terheli az innovációs járulék!
Piac & Profit, 2012. október 9.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény változásával szélesedett azon
cégek köre, akik kötelesek fizetni az alaphoz befolyó járulékot.
Egy aprónak tűnő szabályozási változás hatására sok olyan cég is kötelessé vált az innovációs
járulék fizetésére, amelyek korábban mentesek voltak e teher alól. Félő ráadásul, hogy az
érintett vállalkozások egy része nincs is tisztában új keletű kötelezettségével. Több ponton
módosult év elején a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC.
törvény (KTIA-törvény). Ezek egyike: a jogszabály a kis- és középvállalkozások
meghatározása kapcsán immár a kkv-król szóló törvény egészére, és nem annak néhány
nevesített passzusára hivatkozik.
Bővebben
T-Systems és Cisco: százmilliós befektetés a felhőbe
WikiTech, 2012. október 10.
Új innovációs központot nyitott a T-Systems Magyarország és a Cisco a számítógépes felhő
technológián alapuló munkahelyi megoldások megismertetése céljából.
Bővebben
Minden, ami modern technológia
Trademagazin, 2012. október 10.
Kedvező eredményekről számolt be kéthetes kínai tárgyalássorozatát illetően a sajtó
képviselői előtt Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke, aki számos
magas beosztású politikai és ipari vezetővel tárgyalt az ország több tartományában.
Bővebben

Kitüntetés a Feltalálók Nemzetközi Napján
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2012. október 15.
A Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége (IFIA) az innováció és a feltalálói
tevékenység legkiválóbb támogatóinak elismerésére alapított Bogsch Árpád Emlékérmet
adományozott Ivo Josipovićnak, Horvátország köztársasági elnökének és Bendzsel
Miklósnak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének. A kitüntetettek a rangos
szakmai elismerést szombaton vették át Zágrábban, a Feltalálók Nemzetközi Napja
alkalmából rendezett ünnepségen.
Bővebben
Nem kell többé húzni a bőröndöt, követni fog mindenhova
Hvg.hu, 2012. október 15.
Azt hihetnénk, nem sok innovációs lehetőség érintheti a bőröndöket. Nos, ez igen nagy
tévedés. A legújabb modellt például már húznunk sem kell, mégis velünk jön mindenhova.
Bővebben
A szakdiplomácia szerepe fontos az innovációban
Ma.hu, 2012. október 16.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) vezetői szerint a kétoldalú innovációs
együttműködésben zajló projektekre fordított pénz többszörösen megtérül, és ebben fontos
szerep hárul a tudományos szakdiplomata hálózatra.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
HITA Kereskedelemfejlesztési Pályázat
Nemzeti Külgazdasági Hivatal, 2012. október 11.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal kereskedelemfejlesztési pályázatot ír ki 2012. április 14. és
2013. június 30. között megkezdett külpiaci projektek megvalósítására. A pályázat kiemelten
támogatja azokat a magyar mikro, kis- és középvállalkozásokat, amelyek magas magyar
hozzáadott értéket jelentő termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő.
A pályázat alapvető célkitűzése a kkv-k magyar exportban jelenleg alacsony részarányának
növelése. A rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását
kívánja elősegíteni.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 400 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2012. október 11-től 2013. január 16-ig lehetséges.

2012. április 14. és október 11. között megvalósult projektekre csak a HITA által
visszaigazolt szándéknyilatkozattal rendelkezők nyújthatnak be pályázatot.
Bővebben
Az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
című felhívás felfüggesztését az NFÜ feloldja
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. október 12.
A bírálat során keletkező visszahulló források rendelkezésre állása miatt az "Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című (KEOP-2011-4.9.0
kódszámú), 2011. május 4-én határozatlan időre felfüggesztett pályázati konstrukciót 2012.
október 12-ével a rendelkezésre álló keret kimerüléséig újranyitjuk.
Bővebben
Megjelent a helyi közszolgáltatások
érdekében kiírt felhívás

versenyképességet

szolgáló

modernizálása

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. október 17.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet
szolgáló modernizálása” című, ÁROP 1.1.22 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A
rendelkezésre álló keretösszeg 180 000 000 forint. A projektjavaslat benyújtására 2012.
október 17. és 2012. november 17. között van lehetőség.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Egymillió dollárra pályázhatnak magyar kutatók
Piac & Profit, 2012. október 5.
A CBRE bejelentette, hogy egymillió dolláros alapot hozott létre a kereskedelmi ingatlanpiac
előremutató fenntarthatósági kutatásainak és innovációinak támogatására. Magyar pályázatok
jelentkezését is várja a világ vezető ingatlan-tanácsadója.
Bővebben
Heidelbergi Innovációs Fórum
12. alkalommal rendezik meg a Heidelbergi Innovációs Fórumot 2013. március 19-20. között,
melynek témája a mobil ökoszisztéma lesz.
2012. december 14-ig várják a szervezők az üzleti ötleteket és a nagy piaci potenciállal
rendelkező K+F eredményeket. Amennyiben valakinek a pályázata sikeres, lehetőséget kap,

hogy egy 8 perces előadásban bemutassa üzleti ötletét. A pályázati űrlap ide kattintva tölthető
le.
A rendezvényen való részvétel díjmentes!
További információ: Alexandra Rudl, telefon: +49-711-90715-365, e-mail: rudl@mfg.de,
web: www.heidelberger-innovationsforum.de

VII. FELHÍVÁSOK
A felhívás rovatot azért hoztuk létre, hogy helyet biztosítsunk minden innovációval
kapcsolatos közérdekű formációnak. Ha úgy gondolja, hogy rendelkezik olyan közlendővel,
amely beleillik a rovat tematikájába (Pl.: álláshirdetés, rendezvényre/képzésre való felhívás,
partnerkeresés stb.) kérem, küldje el e-mailben az alábbi címre: deme.erzsebet@darinno.hu
Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
negyedévente megjelenő közös kiadványának a célja, hogy tájékoztatást nyújtson a
szellemitulajdon-védelem aktuális kérdéseiről, feladatairól, hazai és nemzetközi
eseményeiről, a vonatkozó jogszabályokról, különös figyelemmel az Európai Unió
jogszabályaira és jogalkalmazási gyakorlatára. A hírlevél hozzá kíván járulni a
szellemitulajdon-védelmi tudatosság erősítéséhez.
9. évfolyam 3. szám 2012. III. negyedév
Pályázatíró tréning a 7. keretprogramban való sikeres részvétel növelésére
Pályázatíró tréning kerül megrendezésre Bonnban workshop és webinar formában 2012.
október 30-án és 2012. november 1-jén.
Nyitott workshop: 2012. október 30., 10:00-14:00 (6 óra), Bonn/Németország
Jelentkezés a nyitott workshopra: http://www.eventbrite.com/event/3965637328
Webinar: 2012. november 1., 15:00-17:30 (2,5 óra), online
Jelentkezés a webinarra: http://www.eventbrite.com/event/4557284962
Felhívás szakértők jelentkezésére a Kazah Köztársaságba
A kazahsztáni Nemzeti Technológiai Fejlesztési Ügynökség Rt. (National Agency for
Technological Development JSC) felkérte a Nemzeti Innovációs Hivatalt, hogy legyen
segítségére egy független, több nemzetiségű külső szakértői adatbázis létrehozására.
A szakértő jelöltek az alább letölthető űrlap kitöltésével jelentkezhetnek, és kiválasztásukat
követően feladatuk a Kazah Köztársaságtól állami támogatást igénylő innovációs projektek
szakmai véleményezése, értékelése és elbírálása, amelyért kiemelt megbízási díjra jogosultak.

Expert form DOC (237 KB)
Amennyiben a felhívás felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy a kitöltött űrlapot elektronikusan
küldje meg az expert@nih.gov.hu címre.
Legyen Ön is mentor!
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) az innovatív kezdő vállalkozások segítsége érdekében
elindítja az „Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása” elnevezésű programját. Ehhez
keresik azon vállalkozások tulajdonosait, vezető szakembereit, akik vállalják, hogy
mentorként segítik az innovatív kezdő vállalkozásokat, megosztják velük az innováció terén
szerzett szakmai tapasztalataikat, tudásukat.
A kezdő vállalkozások gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy hiába van egy
zseniális ötletük, a vállalkozás életpályájának kezdeti szakaszán olyan megválaszolatlan
kérdéseik és megvalósítási gondjaik akadnak, melyek megoldása egy tapasztalt tanácsadó
nélkül szinte lehetetlennek tűnik. Másrészt a felgyülemlett problémák sokasága meghátrálásra
késztetheti a tapasztalatlan kezdő vállalkozókat, ezért szükségük van valakire, aki komoly
szakértelemmel átsegíti ezen a szakaszon a vállalkozást, segítséget nyújt többek között az
ötletük megvalósításában, fejlesztéseik piacra jutásában, hasznosításában, így elindítja a
sikeres vállalkozóvá válás és fejlődés útján.
Válaszolja meg Ön a kérdésekre a választ, segítse megtalálni Ön a megoldást, legyen Mentor!
Amennyiben a felhívás felkeltette érdeklődését, és szeretne mentorként részt venni a
programban, kérjük tekintse meg a részletes felhívást:
„Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása” - A Nemzeti Innovációs Hivatal
felhívása
A mentorálási programot a NIH több körben tervezi indítani. Az első fázisban 2012.
november 5-ig várják a mentorok jelentkezését a következő linken található jelentkezési lap
kitöltésével:
http://kaleidoszkop.nih.gov.hu:8080/limesurvey/index.php?sid=63676&lang=hu.
A mentorálással kapcsolatos kérdéseivel kérem, forduljon a Nemzeti Innovációs Hivatal
munkatársaihoz a goinno@nih.gov.hu e-mail címen.
"Fly Your Ideas" vetélkedő
Az Airbus által kétévente megrendezett "Fly Your Ideas" vetélkedő, amelyet az UNESCO is
támogat, az egész világ egyetemi ifjúságát célozza meg, hogy a saját ötleteikkel vegyenek
részt a légi ipar fejlesztésében.
Az idei vetélkedőn győztes csapat nem csupán a 30 ezer eurós fődíjat nyeri el, de egyhetes
konzultációra fogadhatja egyetemén az Airbus Innovation Cell fejlesztőmérnökeit.
A vetélkedőn indulni kívánó csapatok 2012. november 30-ig a Fly Your Ideas honlapján
jelentkezhetnek!

Az idén a vetélkedő fő témái:
- energia,
- hatékonyság,
- növekedés elfogadható áron,
- forgalomnövekedés,
- utas oldali tapasztalatok és
- békés egymás mellett élés.
Ezeket a témákat az Airbus olyanoknak tekinti, mint amelyek a 21. század repülőiparának
középponti kérdései. A vetélkedő során keletkezett pályaművek az alkotók birtokában
maradnak, s ők maguk dönthetnek majd azok jövőjéről.
A vetélkedő több fordulóból áll:
- 1. fázis: 2012. szeptember 3. - december 7. (egyoldalas témajavaslat leadása)
- 2. fázis: 2013. január - április (az első 100 csapat kiválasztása, amelyek 5000 szóban
kifejthetik elképzelésüket, s azt egy videóval is illusztrálhatják)
- 3. fázis: 2013. május - június (az első öt csapat kiválasztása, amelyek egy, az Airbus és az
iparág vezető szakembereiből összeállított zsűri előtt mutathatják be részletes terveiket)
- 2013. június: Végső bemutatás és díjátadó.
Bővebben
InnovAce-2012
A Nemzeti Innovációs Hivatal egyik kulcsfeladata, hogy a magyar K+F potenciált minél
szélesebb körben bemutassa, segítse annak fejlődését. Az InnovAce kiadvány ennek a
törekvésnek egyik fontos eleme.
A NIH különböző piaci gyűjtőszervezetek által ajánlott cégeket keresett meg annak
lehetőségével, hogy szerepeljenek egy olyan kiadványban, melyben a külpiaci befektetők
számára bemutatásra kerülnek. Ez az InnovAce, amelyben 53 cég jelenik meg és a jövőben
tematikus kiadványként folyamatosan bővül tartalma.
InnovAce-2012 megtekintése

A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
PROJEKTMENEDZSER-GYAKORNOK
POZÍCIÓT HIRDET.
A GYAKORNOKI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
6 HÉTRE SZÓLÓ HATÁROZOTT IDEJŰ JOGVISZONY
A GYAKORNOKI MUNKAVÉGZÉS HELYE:
CSONGRÁD MEGYE, 6720 SZEGED, KÍGYÓ UTCA 4.
FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
 AZ EGYESÜLET SZOKÁSOS ADMINISZTRATÍV TEENDŐINEK TÁMOGATÁSA;
 A MENEDZSEREK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA;






KUTATÁSI, ADATGYŰJTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA;
ADATBÁZIS-FEJLESZTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA;
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKBEN VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL;
SZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
 HALLGATÓI JOGVISZONY;
 TÁRSALGÁSI SZINTŰ ANGOL NYELVTUDÁS;
 FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK;
 JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG.
AMIT KÍNÁLUNK:
 MUNKATAPASZTALAT-SZERZÉSI LEHETŐSÉG;
 FIATAL, VIDÁM CSAPAT;
 MODERN MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ÉS SZERVEZETI KULTÚRA.
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
 MAGYAR NYELVŰ MOTIVÁCIÓS LEVÉL ÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ.
A POZÍCIÓ BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
A POZÍCIÓ LEGKORÁBBAN A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐEN AZONNAL BETÖLTHETŐ.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
ELEKTRONIKUS ÚTON CSÓTYA MARIANN RÉSZÉRE A CSOTYA.MARIANN@DARINNO.HU E-MAIL
CÍMEN KERESZTÜL.
Környezettudatosság
Lakókörnyezet - Cipők, ruhák és kiegészítőik
Ha elpiszkolódott a szalmakalap, keféljük le száraz, puha kefével, majd 3 deciliter meleg
víz, és 2 evőkanál konyhasó keverékével tisztítsuk meg.
Téli sózott utakon kifehéredett foltokat ecetes vízbe mártott ruhával távolíthatjuk el a
cipőről. Lehetőség szerint a sózás helyett más, környezetbarát csúszásgátlót használjunk.
Lakkcipőt legegyszerűbben a következőképpen ápolhatjuk, illetve tisztíthatjuk: száraz
ronggyal letöröljük, majd bekenjük lenolajjal. Ezt követően egy száraz puha ruhával
gondosan áttörölgetjük.
Könnyedén megakadályozhatjuk a lakkcipő kirepedezését, ha rendszeresen bekenjük
glicerinnel.
A fehér alsónemű ismét hófehér színűvé válik, ha egy felszeletelt citrom héjával együtt
mossuk ki.
A szennyezett inggallért ecet és szódabikarbóna keverékéből készült péppel kenjük be. Ha
ezt elvégezzük mosás előtt, megszabadulunk a legmakacsabb szennyeződésektől is.
Nem lesz szöszös a ruha, ha a mosóvízbe egy csésze ecetet teszünk.
Ha a gyapjúpulóver öblítővizébe néhány kanál glicerint teszünk, puha lesz, és nem irritálja
a bőrt.
Ha a fehér zokni megsárgult, tegyünk a mosóvízbe néhány szelet citromot.
Ha a vasaló egy kicsit megsütötte a ruhát, nedvesítsük be a foltot vöröshagyma levével, és
hagyjuk hatni pár órán keresztül. Utána mossuk ki, és a foltnak hűlt helye.

