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Ez lehetetlen...

Egy hölgy állít be felháborodva a patinás
cukrászdába:
– Kérem – mondja a főnöknek –, a sütemény,
amit reggel vásároltam, ehetetlen!
– De, asszonyom – mondja az indignált
főnök –, már bocsásson meg, de ez
lehetetlen állítás! Én harminc éve készítek
süteményt.
– ...?
(poén a rejtvényben).
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Apa és fia

– Ugy-e, apu, te nem félsz egy
nagy farkaskutyától?
– Á, dehogy, kisfiam.
– És egy oroszlántól?
– Attól sem.
– Értem. Szóval csak...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Több medencénk van... – ... nincs kedvem úszni.   Mit csinál? – Palántázok éppen.

H I R D E T É S

• Az előszobának 
sokszor fontos a sze-
repe, hiszen legtöbb 
esetben a lakás többi 
helyiségét csak rajta 
keresztül tudjuk meg-
közelíteni. Ugyanakkor 
ez az első helység a 
lakásban, így fontos, 
hogyan alakítjuk ki.

A z előtér arculatánál mindig 
kerüljük a sötét színeket, a 
bonyolult, cirkalmas díszíté-

seket, helyettük inkább egyszerű, jól 
használható, barátságos bútorokat 
és kiegészítőket válasszunk. Hogyha 
az előszoba nagyon tágas, ajánlatos 
előszobafalat készíteni, amely lehet 
nyitott, vagy akár zárt; ha viszont 
szűk, akkor célszerűbben kell bán-
ni a hellyel. Az előszobának egyik 
fontos kelléke a tükör, amelynek az 
a nagy előnye, hogy a lakásból való 
kilépés előtt még egy pillantással 
ellenőrizhetjük az öltözékünket, 
vagy a vendégeink megigazíthatják 
kinézetüket. Természetesen a helyi-
ségben szükséges egy ruhafogas, és 
néhány kabátfogas is.

Az előszobában hasznos egy 
olyan szekrény, amelyben a napi 
használatban levő papucsokat, cipő-
ket, valamint a cipőtisztító szereket 

tudjuk tárolni. Ez lehetőleg legyen 
alacsony, hogy a belépő a táskáját 
rátehesse. Emellett praktikus elhe-
lyezni egy esernyőtartót is, hogy 
vendégeink ne legyenek kénytele-
nek a vizet a padlóra csöpögtetni. 
Egyetlen előszobából sem hiányoz-
hat a falióra: a legpraktikusabb, ha 
jól látható helyen, a falra tesszük. 

Egy különlegesen kialakított típu-
sú óra egyben kedves dekoráció is 
lehet. Továbbá célszerű a falra sze-
relni egy kulcstartót, amelyre a tar-
talékkulcsokat fel tudjuk akasztani. 
Érdemes jól látható helyen üzenő-
falat is működtetni; mellesleg a leg-
kisebb alapterületű előtérben sem 
nélkülözhető egy olyan polc vagy 

asztalka, ahová a frissen érkezett 
leveleket le tudjuk rakni. Ameny-
nyiben a berendezés megengedi, az 
előszobába felszerelt villany-, illetve 
gázórát elrejthetjük egy kisebb szek-
rénykébe. Ha az előszoba világos és 
napos fekvésű, néhány falra szerelt, 
tartóban elhelyezett szobanövény 
még látványosabbá teszi a teret.

Tippek az előszoba berendezésére

Tükör, fogas, kulcstartó: néhány fontos elem, ami nem hiányozhat egy előszobából   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




