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Alig vártuk,
hogy eljöjjön a
tavasz. A kikelettel viszont elérkezik a munka, azaz a tavaszi nagytakarítás ideje is.
Segíthetünk?

Rendrakás

Sokkal egyszerűbb dolgunk lesz, ha a takarítás
közben nem kell folyton ide-oda pakolgatni a különböző dolgokat. Aminek van helye, tegyük szépen
el, azokat a használati tárgyakat, amelyek mindig
elöl vannak, tegyük ideiglenesen egy dobozba.

Portörlés fentről lefelé

Nyissuk ki az ablakokat, így nem fogunk a portól
fuldokolni. Az ágyneműket, párnákat, terítőket tegyük ki az erkélyre szellőzni. Kezdődhet a portörlés,

Indulhat a tavaszi
nagytakarítás!
méghozzá fentről lefelé. Érdemes mindig nedves
ronggyal végezni, mert így a por nem kavarodik fel
és nem hullik az alsóbb polcokra.

dobjuk a mosógépbe – az ablakmosás végén így
tisztán tehetjük vissza. Még egy dolgunk van az
ablakmosás előtt: az ablakfélfák letörölgetése.

Porszívózás, felmosás

Csempetisztítás

Talán ez a tavaszi nagytakarítás legkönnyebb
része. Ne felejtse elhúzni a bútorokat: a kanapé, a
szekrény mögött egész porcicatenyészet lehet.

Ablaktisztítás

Mielőtt nekikezdenénk, a függönyöket szedjük le,

A fürdőben először a sarkokban porszívózzunk. Ne
feledkezzünk el a csempék tetejéről, különben csak
beletöröljük a koszt a fugákba. Ha megvagyunk,
jöhet a csempemosás, a kád, a mosdó kisúrolása,
vízkőtlenítése (ecettel, szódabikarbónával, citrommal), a fertőtlenítő felmosás.

Jó tudni Így tisztítsa a mikrót

Zöld tipp

Akkutöltőt kihúzni!

A legtöbb okostelefont, tabletet ha máskor nem is, este tölteni szokás.
Figyeljünk arra, hogy ha az akkumulátor feltöltött, a töltőt húzzuk ki
a konnektorból. Ugyanis a teli aksi is fogyaszt áramot, még ha jóval
kevesebbet is.

Nyílt nap Álommunka kerestetik
Neked MUNKA, nekem ÁLOM! – a Salva Vita Alapítvány programjára fogyatékkal élők jelentkezését várta, akik kívánhattak egyet: azt, hogy megismerhessék és kipróbálhassák álmaik munkahelyét. Rengetegen jelentkeztek, a szerencsések április 22-én végigdolgozhatnak egy napot
álmaik munkahelyén, ahol egy házigazda fogadja és kíséri az alapítvány tapasztalt mentoraival
érkezőt. A kívánságok a sörcsapolástól a katonai
pályán át az agykutatásig terjednek. Akik az autókat
szeretik, azoknak az alapítvány az Opel márkakereskedését és szervizét javasolta, akit inkább a növények
érdekelnek, annak a Borhy kertészetet. Az alapítvány
további munkáltatók jelentkezéseket várja
a www.nekedmunka.hu oldalon.
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Mélytányérba vagy müzlistálkába tegyen vizet,
facsarja bele egy egész citrom levét, majd tegye be a
mikróba 2-3 percre. A keletkező citromos gőz feloldja
a zsíros lerakódásokat, így még frissiben könnyű
kitörölni, és a kellemetlen szagok is eltűnnek.

