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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

A rendőr és az autós

Megállítja az autóst a rendőr. Meg akarja büntetni, 
mivel egyirányú utcába hajtott be. A férfi fizetni akar 
és megfordulni, de mint kiderül, nem lehet megfordulni, 
majd tolatni szeretne, de azt sem lehet, sőt parkolni 
sem. Erre az autós kibukik:
– Rendben van, akkor beszéljük meg, hogy... 
   (poén a rejtvényben). 
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Vizsgálaton

Egy fiatalasszony terhességvizsgálatra megy. Az orvos 
a vizsgálat után egy pecsétet üt a hasára. 
A nő megkérdi, hogy ez azt jelenti, hogy állapotos,
de nem kap választ. Otthon alaposan megvizsgálja 
hasát, de nem tudja elolvasni azt. Egy hónap múlva 
megnézi, s ezt olvassa:
– Jelentkezzen... (poén a rejtvényben). 
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A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Szülészeten – ... közölje a hírt a feleségemmel is.  Kutyás ügy  – ... a rohadt kutyát akartam lelőni. 

H I R D E T É S

• Biztonsági szem-
pontból is nagyon 
fontos, hogy megfele-
lően használjuk a gáz-
tűzhelyünket – ehhez 
nyújtunk tanácsokat 
ezúttal.

A gáztűzhelyt nem tanácsos 
külön alapra helyezni, in-
kább sík, egyenletes padló-

felületet válasszunk neki. A készülék 
közelébe csakis hőálló bútorlapok-
ból kialakított berendezést célszerű 
használni. Emellett tartsuk távol a 
gyúlékony anyagoktól is (pl. füg-
gönyök, törlőruhák stb.). Mindig 
ügyeljünk a konyha jó szellőzésére, 
ezért a természetes szellőzőnyíláso-
kat tartsuk nyitva, vagy mesterséges 
szellőző-berendezést (páraelszívót) 
szereltessünk. A tűzhely használa-
takor a gázt gyufa nélkül előre so-
hase nyissuk ki, mert begyújtásakor 
belobbanhat. Amennyiben a tűzhely 
mellett más elektromos készülé-
ket is használunk, akkor ügyeljünk 
arra, hogy a csatlakozóvezeték ne 
érhessen hozzá a tűzhely forró fe-
lületeihez, illetve a sütő ajtajához. 
Hogyha bármikor gázszagot érzünk 
lakásunkban, azonnal zárjuk el a 
gázcsapot a mérőóránál, nyissunk 
ajtót, ablakot, tartósan szellőztes-
sünk. A meghibásodott gázkészülé-

ket ne próbáljuk saját magunk meg-
javítani, inkább hívjunk szakembert.

Amikor hosszabb időre eltávo-
zunk a lakásból, ajánlatos a gáz-
mérőnél lévő főcsapot elzárni. A 
gáztűzhely égőire ne helyezzünk 
bizonytalan egyensúlyú, eldeformá-
lódott edényeket, hogy megelőzzük 
a kiborulási, folyadék-kifolyási bal-
eseteket. Ha zsírokat vagy olajakat 

alkalmazunk főzés közben, nagyon 
kell ügyelni arra, hogy ezek az anya-
gok, túlhevülve, lángra lobbanhat-
nak. A gáztűzhelyégő meggyújtása 
után győződjünk meg arról, hogy a 
láng szabályos és folytonos legyen. 
Kerüljük a huzatot. Ha a láng nem 
egyenletes, tisztítsuk meg az égőfe-
jet. Az edények levétele előtt előbb 
csökkentsük le a lángot vagy kap-

csoljuk azt ki. A sütő alját pedig ne 
fedjük le alumíniumfóliával, mert a 
keletkező hőtorlódás károsíthatja a 
fenékzománcot. Sütéskor, főzéskor 
ne tegyen semmilyen ruhát, fóliát 
stb. a főzőfelületre. Arra is vigyáz-
zunk, hogy ételkészítés közben bizo-
nyos ételek térfogata megnövekszik, 
ezért ügyeljünk arra, hogy elég nagy 
edényt használjunk.

A gáztűzhely használata

Ne helyezzünk bizonytalan egyensúlyú edényeket a gázégőkre   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




