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Vette a puskáját...

A híres vadász meséli egyik afrikai
kalandját:
– Egy este tigrisordításra ébredtem. Nem
volt sok időm, így fogtam a puskámat,
kirohantam, és úgy pizsamában lelőttem
a tigrist.
– Ez rendben van, de miért volt...?
(poén a rejtvényben).
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Hajnali órákban...

Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát.
– Ki az? – kérdi álmosan.
– Én vagyok az, Áron bácsi, a Gergő, a
szomszéd legény! Van magának itthon tintája?
– Nincsen, fiam – válaszolja, majd megint
elalszik.
Húsz perc múlva megint verik az ablakot...
– Ki az? – hangzik a kérdés megint.
– Én vagyok, Áron bácsi, a Gergő, ...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: A kocsmában – No, meg te!  Vadászaton – Nem, uram, lőjön!

H I R D E T É S

• Kis odafigyeléssel 
könnyebben és haté-
konyabban tisztíthat-
juk meg bambuszból, 
illetve gyékényből ké-
szült tárgyainkat, így 
tovább megőrizhetjük 
azokat eredeti állapo-
tukban.

A bambusz mint alapanyag 
higiéniai szempontból rend -
kívül előnyös, mert a kár-

tevőknek ellenáll, és jó tisztítható-
ságának köszönhetően antibakte-
riális környezetet biztosít. Emellett 
esztétikai szempontból is praktikus, 
mivel természetes csillogó fénnyel 
rendelkezik lakkozás nélkül is. Bam-
buszbútorainkat rendszeresen porta-
lanítsuk, hogy a por ne rakódjon le a 
résekbe. A felgyülemlett port mindig 
puha kefével távolítsuk el. A piszkos, 
foltos bútort szalmiákszeszes vízzel 
(egy liter víz, 2 dl szalmiákszesz) ke-
féljük át. Megszáradása után töröljük 
át lenolajba mártott ruhával. Ami-
kor megbarnult a bambusz, szappa-
nos oldattal tisztítsuk, de tegyünk 
bele hidrogén-peroxidot is. Ezután 
sós vízzel is mossuk át. Így megőrzi 
keménységét, és kevésbé sötétedik 
meg. Az elhanyagolt, nagyon koszos 
bútort langyos szappanos-bóraxos 
oldattal súroljuk le. A megszáradt 

bútort érdemes citromos olajjal is 
bekenni. Így nem piszkolódik, nem 
szárad ki, ráadásul fényesebb is lesz. 
Vegyszeres tisztítószert viszont sose 
használjunk. Ahhoz, hogy ne repe-
dezzen meg a bútorunk, évente egy-
szer feloldott viasszal dörzsöljük át. 
Bármilyen tisztítási módszert alkal-
mazunk, mindig alaposan öblítsük 
le tiszta vízzel, törölgessük szárazra, 
és a szabadban vagy napos, szellős 
helyen szárítsuk.

Először portalanítsunk

A gyékényből készült tárgyakat 
először mindig portalanítsuk, csak 
utána mossuk. A tisztítást langyos, 
gyenge szappanos oldatban végez-
zük. Ezután alaposan öblítsük le 
őket tiszta vízzel. A mosáshoz hasz-
nálhatunk puha kefét is. A tárgyakat 
öblítés után azonnal szárítsuk, hogy 
ne ázzanak át teljesen. Legjobb, ha 
száraz, szellős helyen szárítjuk. Ne 

tegyük tűző napra, mert a fonatok 
kiszáradása olyan nagymérvű lesz, 
hogy használat közben töredezni 
kezd, és a gyékénytárgyunk tönkre-
megy. Évente egyszer feloldott viasz-
szal dörzsöljük át, ezáltal megóvjuk 
a kiszáradástól.

Gyékény- és bambusztárgyak ápolása

Higiéniai szempontból előnyösek 
a bambuszból készült tárgyak
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