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Nagy a lárma!

Kovácséknál őrült zaj hallatszik a gyerekszobából.
Kovácsné benyit, és rájuk
kiabál:
– Mi történik itt, miért lármáztok annyira?
– Világrészeket játszunk – magyarázza
a legidősebb. – Én vagyok Európa, Juci
Ázsia, Pisti Afrika és Mari Amerika.
– És miért ordít Lacika az ágy alatt?
– Azért, mert ő lesz Ausztrália, ...
(poén a rejtvényben).
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Kovácsné sírva panaszkodik
Szabónénak, hogy kétévi börtönre
ítélték a vejét.
– Aztán megérdemelte a büntetést?
– Jaj, dehogy, hiszen a világ legjobb
veje volt, ...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Dúl a vihar – ... tűzijátékot csinálni.   Rendőrész – ... neki is meghalt az anyja.

H I R D E T É S

• A konyha a lakás 
egyik legfontosabb 
része, hiszen az átlag-
ember napi két órát tölt 
ott el, és legtöbbször 
ennek nagy része mun-
kából áll. Ma már ott 
tartunk azonban, hogy 
ez a helyiség átalakult, 
közösségi helyként is 
funkcionálhat.

F ontos, hogy a konyha töké-
letesen a kényelmünkhöz és 
igényeinkhez legyen alakít-

va. Egy rosszul berendezett kony-
hában a főzés csak fáradalmakkal 
jár, és teljesen elveszi a kedvünket 
mindentől. Éppen ezért fontos, hogy 
betartsuk vagy legalábbis próbáljuk 
betartani a konyhatervezés írott és 
íratlan szabályait. Amennyiben van 
rá lehetőségünk, kisebb-nagyobb 
módosítással, átrendezéssel prak-
tikusabbá tehetjük konyhánkat. A 
legkézenfekvőbb a munkahárom-
szög, ahol a három fő folyamat (tá-
rolás, előkészítés, főzés) között kell 
csak mozogni, jelentősen lecsök-
kentve ezzel a fölösleges és hosszú 
utakat. Ám ezt nem mindig engedi 
meg a konyha területe, ezért lehet 
egy- vagy kétsoros, illetve L alakú 

konyhát is kialakítani. A legtöbb 
konyhaelem (gáztűzhely, hűtőszek-
rény, sütő, mosogatógép stb.) mére-
te körülbelül 60x60 cm. Az elemek 
között igyekezzünk ugyanennyit, 60 
cm helyet hagyni. Továbbá érdemes 
elkülöníteni a víz és a tűz üzemét 
szabad pultfelülettel, ami egyben 
előkészítő pultként is szolgálhat. 
Egy-, illetve kétsoros elrendezésnél a 

pult/fal és a szemben lévő pultok kö-
zötti hely minimum 120 cm legyen. 
Ezek a méretek szabványméretek, 
de nem kötelező ehhez igazodni, vi-
szont egy kényelmes, jól funkcioná-
ló konyhához ajánlott betartanunk 
őket. A legjobb, ha a konyhába minél 
több természetes fény jut be. Minden 
helyiségben szükség van egy álta-
lános világításra, ami a konyhában 

kibővül funkcionális és hangulat-
fénnyel is. Az általános fényforrás 
dolga, hogy a mennyezetről bevi-
lágítsa a helyiség egészét. Ezzel a 
fénnyel bele kell látnunk a fi ókokba 
és a szekrények belsejébe is. Mivel 
a konyhában számos készüléket 
üzemeltetünk, az is fontos, hogy 
megfelelő mennyiségű konnektort 
telepítsünk.

Ötletek konyhatervezéshez

Fontos, hogy kényelmesen érezzük magunkat a konyhában   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




