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A parkban

A szigorú, idős hölgy egy délelőtt a
parkban sétálva látja, hogy Móricka unott
arccal, pöfékelve cigarettázik, és közben
nagyokat húz egy pálinkásüvegből. Nem
bírja megállni szó nélkül.
– Hogy lehet az, fiacskám, hogy te nem
vagy ilyenkor az iskolában?
– Hogy a fenébe lennék iskolában,
hölgyem, ...
(poén a rejtvényben).
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A vonaton

Ül egy fickó, az egyik kezében egy szeg, 
a másikban egy darab kő.
– Ember! Miért tartja a kezében azt 
a követ meg azt a szeget?
– Hogy el ne felejtsem, hogy Kőszegre
utazom!
– Aztán mit csinál majd, ha ...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Mit csinál, hölgyem?  – ... művészkedni lehet.  Különbség – ... üres erszénnyel is tud ugrálni.

H I R D E T É S

• A kiemelő világítá-
sok alkalmazásával 
különféle dísztárgyak-
nak, festményeknek, 
esetleg erősen struk-
turált falaknak adha-
tunk megkülönbözte-
tett hangsúlyt. Alább 
arról olvashatnak, ho-
gyan lehet leghatéko-
nyabban felhasználni a 
dekorációs világítást.

A díszvilágítás akár önma-
gában is adhatja a helyiség 
hangulati fényeit, de egy le-

szabályozott általános megvilágítás 
mellett is hangulatosabbá teheti a 
szoba összhatását. A hatás az alkal-
mazott fényforrásoktól, azok fénye-
rejétől és a megvilágított tárgytól is 
függ. Ezekhez az általánosnál több-
szörös fényerő és szűk sávban su-
gárzó fényforrás az ideális. A kisebb 
tárgyakhoz, festményekhez elég egy 
lámpa is, de a nagyobbakhoz, va-
lamint szobrokhoz, porcelánokhoz 
vagy egyéb háromdimenziós dísz-
tárgyakhoz általában két különbö-
ző szögből rájuk vetülő fénysugárra 
van szükség. A tárgyakat lehetőleg 
olyan szögből érje a fény, hogy ár-

nyéka ne legyen zavaró, a tárgy vi-
szont kiemelkedjen a környezetéből. 

Az ilyen megvilágítás arra is fel-
használható, hogy fényével a fal 
strukturáltságát jól kitalált surlófé-
nyes megvilágítással tegyük hang-
súlyossá és egyben érdekessé. Ez 
történhet a mennyezetről való meg-
világítással, vagy színes üvegburá-
jú falikarokkal, amelyek le és fel is 
fokozatosan elhalványuló fénypász-
tákat vetítenek a falra. A különféle 

lámpatestek a formájukkal önma-
gukban is nyújthatnak esztétikai él-
ményt. A különféle stílusú csillárok, 
falikarok, állólámpák, amelyeket jó 
ízléssel kiválasztottak, szinte műtár-
gyak, így a szoba berendezésének 
nappal is fi gyelemre méltó darabjai, 
jó rájuk nézni. Este pedig kellemes 
meleg fényükkel, igényes kivitelük-
kel még inkább hatásosak. 

Egyéni ízléstől is függ, hogy ki 
milyen világítási variációkat és mi-

lyen világítótesteket szerel fel ottho-
nába. Egy biztos, hogy a lámpatestek 
formavilága, valamint a beépítésük-
höz szükséges szerelvények válasz-
téka oly bőséges, hogy az már szinte 
elbizonytalanító. Ezért a telepítés 
előtt nem árt egy villanyszerelő vé-
leményét is kikérni a vezetékek elve-
zetését illetően. A beépítési munkát 
célszerű lakásfestés előtt kivitelezni, 
mert a tápvezetékeket általában fal-
ba célszerű fektetni.

Dekorációs világítások

A szobrokat például érdemes legalább két szögből megvilágítani   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




