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SKANDI

Presszóban

Kovács rummal és fájdalomcsillapítóval próbálja
enyhíteni fejfájását a presszóban. Benyit Balogh, 
és megszólal:
– Az anyósodat baleset érte.
Kovács nem válaszol.
– Mi az? Egy szavad sincs? – unszolja a barátja.
– Ha neked így fájna a fejed, ...
(poén a rejtvényben).
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Rajtakapta

A váratlanul hazaérő férj meztelenül találja a feleségét,
aki fuldoklást színlel. A férj az egyik gyermeket orvosért
küldi, mire a másik megszólal:
– Apu! Apu! Egy meztelen férfi áll a szekrényben.
A férj odalép, s hát a barátja. Ráordít:
– Nem szégyelled magad? A feleségem fuldoklik...
(poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Moszkvában  – Miért, most talán nem dolgozom?  Vallatás – ... nagyon megverik őket.

H I R D E T É S

• A kisméretű laká-
sokban érdemes újra
és újra végiggondolni,
hol teremthetünk még
egy kis tárolókapaci-
tást, anélkül, hogy a
mozgásterünket túlsá-
gosan leszűkítenénk.
A lehetőségek néha
korlátozottak, azon-
ban léteznek olyan
praktikák, amelyek
kisebb-nagyobb módo-
sítással bárhol megva-
lósíthatók.

A mennyiben a térnöveléshez 
válaszfalat távolítunk el, a 
fal felső 40–50 centiméteres 

részének meghagyása jó kompro-
misszum, ugyanis ez már a látóme-
ző fölé esik, a teret nem bontja meg, 
viszont praktikus polcot, szekrényt 
tudunk ráhelyezni. Például egy ilyen 
felszerelt polc akár két métert is át-
hidalhat, amelyet ha középen egy 
láncos felfüggesztéssel rögzítünk, 
nem hajlik be még közepes terhelés 
alatt sem. Háztartási eszközök (eset-
leg saját dobozukban), illetve fi ókos 
tárolódobozok helyezhetők rá, me-
lyekben azután mindenféle apróság 
is elhelyezhető. 

A konyhában, étkezőben elhe-
lyezett átlagos méretű hűtőszekré-
nyek fölött szintén jól kihasználha-
tó tárolóhelyek jönnek létre. Ennek 
hasznos beépítésekor viszont arra 
kell vigyázni, hogy a hűtő hátsó 
hőleadó rácsainak a kiszellőzését 
lehetővé kell tenni. Különösen a 
nyári melegekben nem elég egy 
pár centiméteres rés, szükséges, 
hogy a levegő akadálytalanul ára-
molhasson lentről fölfelé. A polcos 

beépítés ebből a szempontból jobb, 
mert kevésbé akadályozza a légá-
ramlást. 

A lábas konyhaszekrények alatti 
sok kihasználatlan helyet hasznossá 
tehetjük, ha a lábak közötti méretre, 
bútorgörgőn futó fi ókot teszünk, a 
konyhaszekrény lábazatával azonos 
előlappal. A fi ók kihúzásával köny-
nyen takarítható marad a padló, és 
nagyon könnyen elérhető fi ókjaink-
ban remek helye van a cipőápoló 

vagy portörlő kellékeknek. A kony-
hai pult fölött elhelyezett függesz-
tőkampók is tulajdonképpen helyet 
szabadítanak fel a fi ókokban. A szép 
konyhai eszközök inkább díszítik a 
konyhát, mintsem a rendetlenség 
látszatát keltik, ugyanakkor meg-
könnyítik a munkát. Jól áttekint-
hetők, nem kell keresgélni utánuk, 
és egyetlen mozdulattal elérhetők, 
leemelhetők. Túlzsúfolni azonban 
nem tanácsos.

Praktikus tárolóhelyek a lakásban

A válaszfalakra is lehet polcot szerelni 
a helytakarékosság érdekében
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