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Kutyás ügy

Az autós elüt egy kutyát, mire feltűnik annak gazdája
is vadászpuskával kezében. Az autós rémülten 
próbálja pénzzel elintézni a dolgot. Ezer eurót ajánl 
a gazdának, aki némi tétovázás után elfogadja a pénzt. 
Az autós átadja az összeget és kifejezi sajnálatát, 
hogy elrontotta a vadászatot.
Mire a fegyveres férfi:
– Nem vadászni indultam, ezt... (poén a rejtvényben). 
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Szülészeten

Az ifjú professzor felesége szül. A szülőszoba előtt 
fel-le sétáló férjjel az ápolónő közli a jó hírt, 
hogy kisfia született.
Mire a szórakozott férfi:
– Nagyszerű! Legyen szíves... (poén a rejtvényben). 
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Az állomáson – ... kettő csak engem akart kikísérni.  Séta közben – ... de hogy repüljek utána?

H I R D E T É S

• Üvegedényeink tisztí-
tása különös figyelmet 
igényel, erről olvashat-
nak hasznos tippeket, 
tanácsokat alább. 

A z üvegtárgyakat rendsze-
resen (havonta) portalanít-
suk. A porban lévő anyagok 

ugyanis vízzel reagálva az üvegfe-
lületek károsodását válthatják ki. 
Tisztításukhoz lehetőleg ne hasz-
náljunk háztartási tisztító- és súro-
lószereket, mivel ezek lúgot, savat 
vagy klórt tartalmaznak, és káro-
síthatják, illetve megbonthatják 
az üveg felületét vagy szerkezetét. 
Emellett az üveg egyes aranyozás- 
és festésfajtái is érzékenyek a lúgos 
anyagokra. Alkalmazásuk miatt a 
díszítmények, festések lekophat-
nak, eltűnhetnek. 

A csiszolt üvegtárgyak csak ak-
kor lesznek fényesek, ha langyos 
bóraxos vízben mosogatjuk el őket, 
amibe egy kisebb darab szappant is 
feloldunk. A tisztogatást lehetőleg 
puha kefével és ronggyal végezzük. 
A legvégén a tárgyakat öblítsük tisz-
ta vízben, majd konyharuhán szárít-
suk. Az aranydíszítésű, antik üveg-
tárgyakat csak szárazon, ecsettel 
portalanítsuk, ne mossuk forró víz-
ben, ne áztassuk, különben a díszí-
tés könnyen feloldódhat. Hogyha az 
üvegtárgyak már régiek, és elvesztet-
ték a fényüket, petróleumba mártott 

fehér ronggyal dörzsöljük tisztára, 
aztán öblítsük le tiszta vízben, és 
selyempapírral törölgessük szárazra. 
Fényesek lesznek akkor is, ha az öb-
lítővízbe egy kevés ecetet öntünk. Az 
üvegeket hidegen sohase tegyük for-
ró vízbe, mert megrepedhetnek. Az 
öblös vázákat tanácsos tojáshéjjal, 
áztatott, hámozott burgonya levével, 

illetve apróra vágott papírral tisztí-
tani. Az előzetesen vízben feloldott 
fahamu is kiváló tisztítószer: öntsük 
bele az üvegbe, jól rázzuk fel, és vé-
gül tiszta vízzel többször öblögessük 
át. Amennyiben az üvegtárgyak a 
mészlerakódástól foltosak, konyha-
sóval dörzsöljük le, a kristálytárgya-
kat vagy a használat során megbar-

nult üvegedényeket áztassuk több 
órán keresztül szalmiákos vízbe. Ez-
után alaposan öblítsük le, és töröljük 
szárazra, így újból fényesek lesznek. 
A hőálló üvegedényeket úgy a legbiz-
tonságosabb forró sütőbe tenni, ha a 
rácsot az előmelegítés idejére kiemel-
jük, és csak az edénnyel együtt tesz-
szük vissza.

Az üvegtárgyak karbantartása

Az üveg használati tárgyak akkor nem veszítik fényüket, ha kímélő szerrel tisztítjuk azokat   ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




