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Segítsen, bácsi!

A főtéren egy kisfiú sírva megy a taxishoz:
– Taxis bácsi, elvesztettem az anyukámat!
A taxis megsajnálja a kicsit, beülteti a kocsiba, és szép 
lassan végigautóznak a központban. A taxis megkérdi:
– Na, láttad a mamát?
– Nem – válaszol bőgve a gyerek.
Végigmennek az összes közeli mellékutcán, s vagy öt 
órányi autózás után a taxis újra megkérdi:
– Még most sem láttad a mamádat?
– Nem! – feleli szipogva a gyerek...
(poén a rejtvényben).
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A jobbkezes úr

– Uram, ön mindig jobb kézzel keveri a kávét?
– Igen már régóta.
– Érdekes, az emberek többsége...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Pityókásan – Ja, meg egy kutya.  Hej, juhászok, juhászok! – Azon gondolkodom.

H I R D E T É S

• A babaszoba kiala-
kítása körültekintőbb 
tervezést igényel, mint 
a lakás más helyisé-
geinek a berendezése. 
Legfőképpen biztonsá-
gossági szempontokat 
kell figyelembe venni 
a tervezésnél, ehhez 
adunk ma segítséget.

A legfontosabb szempont az 
ágy elhelyezése. Arra töre-
kedjünk, hogy huzatmentes 

helye legyen, és az ágy lehetőleg 
ne „hideg falra” kerüljön. Egy má-
sik fontos szempont a biztonság! A 
polcokat rögzíteni kell, hogy ne bo-
rulhassanak rá a babára, az ablakra 
rácsot kell szerelni, a konnektorokat 
biztonságossá kell tenni. Arra tö-
rekedjünk, hogy elegendő mozgás-
tér legyen, mert az alvós korszakot 
rövidesen felváltja a kúszó-mászó 
időszak. 

Az elrendezést megkönnyíti, ha 
készítünk egy méretarányos alap-
rajzot a szobáról, ablakok és ajtók 
helyét bejelölve, kivágjuk az alapbú-
torokat és elkezdjük tologatni. Sok 
problémát vet fel, amikor nagyobb 
testvér szobájába kerül be a baba 
birodalma. Az elrendezés kialakítá-

sánál két irányvonalat lehet követni 
a szoba méretétől és adottságaitól 
függően. Ha elég nagy a szoba, vala-
milyen módon határolni a két gyerek 
birodalmát valamilyen térelválasztó 
elemmel: lehet eltolható ajtó, vagy 
összecsukható paraván, függöny, 
leengedhető roló, térelválasztó polc, 
szekrény. A másik megoldás, hogy 
kialakítunk egy közös alvósarkot. A 
szoba másik része pedig játszó, ta-
nuló tér lehet. 

A bútorzat olyan alapanyagból 
és olyan felületkezeléssel készüljön, 

ami nem tartalmaz mérgező anyago-
kat. A padlóburkolat mindenképpen 
meleg legyen: padló, parketta, eset-
leg padlószőnyeg. Arra törekedjünk, 
hogy a textíliák természetes alap-
anyagúak legyenek. A fal lehet ta-
pétázott vagy festett. A baba eleinte 
mindent a szájába vesz, megkóstol. 
Tehát amit beteszünk a szobájába, 
olyan anyagból legyen, ami nem 
okozhat kárt neki. Cserepes virágot 
csak úgy helyezzünk el, hogy ne ér-
hesse el! A világítást úgy tervezzük, 
hogy a mennyezeti lámpám kívül 

legyen még egy fali lámpa, amit fel-
kapcsolhatunk, például éjjel, hogy 
amikor tisztába tesszük, lehetőleg 
ne süssön a szemébe. Több helyi 
fénnyel (falikarok, asztali lámpák) 
hangulatosabbá tehetjük a szobát.

Babaszoba kialakítása

Fontos, hogy a babaszoba 
bútorzata olyan alapanyagból 
és felületkezeléssel készüljön, 
ami nem tartalmaz mérgező 
anyagokat

▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




