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Az élelmiszer vagy szavatos, vagy le -
járt, tehát nem kérdés, hogy megtartod 
vagy kidobod. Az egészben a legszebb, 
hogy még egy hatalmas hűtőszekrényt is 
teljesen rendbe lehet tenni pár óra alatt. 

Amikor a hűtőt takarítod és „lomtala-
ní tod”, ugyanúgy haladj, mint amikor 
könyvet olvasol: kezdd a bal felső sarok-
ban, és balról jobbra, fentről lefelé haladj. 
Mindent pakolj ki a polcokról, fiókokból 
és az ajtóról. Ami lejárt, annak mennie 
kell. Ide tartoznak a maradékok, az 
„utolsó falatkák”, és a kérdéses szavatos-
ságú ételek. Takarítsd ki a hűtő belsejét, 
és a bepakolásnál alkalmazd a „hasonlót 
a hasonlóhoz” elvet, ahogy a jobb oldalon 
láthatod a képen. 

A hűtő hőmérsékletét állítsd 3–4 
Celsius-fokra, és lehetőség szerint rakd 
tele, mert ha tele van a fridzsider, akkor 
hidegebb marad. Ha nagy a hely,  akkor 
beletehetsz néhány liter vizet, az 
ugyanúgy megteszi. 

Az optimális működés érdekében 
évente kétszer ellenőrizd, hogy az ajtó 
körüli szigetelés rendben van-e. Ha egy 
papírdarab nem marad a helyén, amikor 
rácsukod a hűtő ajtaját, akkor ideje a 
szigetelést megtisztítani vagy lecserélni. 

 

helyezhetsz el mindenhol, ahol nem botlasz 
beléjük.

Fali polcok: A legkisebb szabad falfelület-
re is rakhatsz polcokat, amelyeken tárolhatsz 
vagy dísznek kitehetsz mindenfélét. A ke -
vesebbet használt tárgyakat helyezd maga-
sabbra, a gyakrabban használatosakat pedig 
a kezed ügyébe.

Falra szerelt akasztók: Rengeteg lehető-
ség közül választhatsz, ha akasztót keresel, 
hogy a legapróbb hely se maradjon kihasz-
nálatlanul. Zsebes cipőtárolók, mágnescsíkok, 
karnisok, parafa táblák, kampók, zuhany-
függöny-karikák, öntapadós akasztók... a sor 
vég telen. 

Mély fiókok 
Jelölj ki a főzős zónában egy mély fió-

kot a különféle olajok, fóliák, sütőzacskók 
és sütőpapírok számára. 

Zónákra osztva 
Mindent tarts abban a zónában, ahol 

használod. Ha például bizonyos fűszereket 
mindig főzés közben használsz, tedd őket 
a tűzhely közelébe. 

A fiókban... 
A fiókokban térelválasztókkal 

különítheted el a dolgokat, hogy rende-
zettebb maradjon a terület.

Kicsi kocsi 
Egy vágódeszka tetejű zsúrkocsi, aminek a 

kerekei kitámaszthatóak, nagy segítség. Ami-
kor kész vagy a szeleteléssel és az aprítással, 
told vissza a rejtekhelyére, így több hely ma -
rad a konyhában. 

Mint a forgószél… 
A forgó sarokelemek, az egymásra 

rakható polcos megoldások és a boros 
fakkok lehetővé teszik, hogy sok min-
den elférjen, mégis szem előtt legyen és 
könnyen hozzáférhető maradjon. 

Húzd meg! 
A kihúzható polcrendszer nagy ötlet, de 

enyhén szólva nem olcsó. Ugyanezt megold-
hatod szögletes, átlátszó tárolódobozokkal: 
ezeket könnyen előveheted, látod, hogy mi 
van bennük, és bármikor hozzájuk férhetsz. 
Ami nincs szem előtt, vagy nem könnyű elő-
venni, azt valószínűleg kevesebbet fogod 
használni. 

Függőlegesen is lehet 
Ha a vízszintes hely nem elég, füg -

gő  legesen is tárolhatod a lábasokat, 
ser  penyőket, főzőkanalakat, edényfo-
gó  kat. Számtalan polc, karnis és kampó 
tárgyak szem előtt lesznek, és többet 
használod majd őket.

Polcos asztalka 
Ha kevés a hely a konyhapulton, egy kes-

keny, polcos asztalka is megteszi konyhasziget 
helyett. Tarthatsz rajta dobozkákat, italokat, 
kis konyhai eszközöket. A polcos részében 
lehelyezheted a borosüvegeket, vagy kosárba 
a friss zöldséget, hogy a kezed ügyében legyen.   

Egymásba rakható tárolóedények 
Vegyél olyan tárolóedényeket, amiket 

lehet mikrózni, mosogatógépbe és fa -
gyasz  tóba tenni, és egymásba rakhatóak. 
Jó, ha a tetejük biztosan rájuk erősíthető, 
és kevés helyet foglal. 

hasznos ötlet a rendezett konyhához

CUKOR, FŰSZEREK, TÉSZTA, RIZS... 
MINDEN FINOMABB, HA A HELYÉN VAN
A következő ötletek segítenek rendet te -
remteni a konyhában, ha nem áll ren del-
kezésedre egy nagy kamra, hanem szek-
rényekben oldod meg a tárolást. 

Ha pedig van kamrád, azt így tedd rendbe: 
Vegyél ki mindent, és mosd le a polcokat, 
tisztítsd meg a falakat. Ha találsz lejárt 
szavatosságú élelmiszert, azt dobd ki, ha 
pedig van olyan konzerv vagy tartós élel-
miszer, amire nincs már szükséged, azt add a 
rászorulóknak. 

Amikor visszapakolod a kamrába mindazt, 
amit megtartasz, csoportosítsd praktikusan 

Ajtó: Öntetek, konzervek, 
dobozok, üvegek.

Felső polcok: 1 – azonnal 
fogyasztható élelmiszerek, 
például joghurt, sajt, 
tejtermékek.

Középső polcok: 2 – 
Általában itt szoktuk tartani a 
maradékokat és a főtt 
ételeket, de ha itt friss 
zöldséget és gyümölcsöt 
tartasz, az pont szem előtt 
van, és egészséges 
nassolnivalónak kínálkozik. 

Fiókok: 3 – Vedd külön a 
zöldségeket és a 
gyümölcsöket. Ne tegyél a 
hűtőbe hagymát, krumplit, 
fokhagymát, tökféléket. 

Alsó polc: 4 – A húsok, 
halfélék, szárnyasok helye az 
alsó polcon vagy fiókban 
legyen, hogy nehogy 
lecsöpögve beszennyez zenek 
más élelmiszereket. Ha 
fagyasztott húst olvasztasz ki, 
mindig tedd mosható 
edénybe. 

3

4

1

2 Mágneses vonzerő 
A mágnescsík ideális a kések tárolá-

sára: kihasználod a helyet a falon, nem 
csorbulnak ki a kések, és több hely marad 
a konyhapulton.

A hűtőszekrényben azért sokkal egyszerűbb a rendezkedés, mint máshol, mert itt 
egyértelmű, hogy mi az, ami marad, és mi az, amit ellentmondást nem tűrően ki kell dobni. 

HIDEGHÁBORÚ, AVAGY RENDTEREMTÉS A HŰTŐSZEKRÉNYBEN

Hozd ki a legjobbat konyhád építészeti adottságaiból, hiszen azokon úgy-
sem változtathatsz. 
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Konyha

Nem olyan rég a konyhának 
csupán egyetlen funkciója volt: 
itt készültek az ételek. A mai 
konyhák azonban a figyelem 
központjában állnak, és gyak-

ran többfunkciósak. 
A konyha lett az otthon szíve, ahol a család 

és a barátok összegyűlnek étkezések előtt, 
alatt és után. Sokan amolyan családi gyűlés-
teremnek használják a konyhát; itt tervezzük 
meg a család napirendjét, munkánkat, tanu-
lást, társasági eseményeket. A családtagok itt 
csinálják kéz műves alkotásaikat és iskolai 
projektjeiket, itt olvassuk el a leveleinket, itt 
rendezzük a csekkeket, itt ünnepeljük a 
születésnapokat,  és itt ülünk le együtt, hogy 
a családi tűzhelyen készült vagy éppen 
házhoz rendelt ételeinket elfogyasszuk. 

AZ OTTHON SZÍVE
Manapság a konyha az a helyiség, amit a 
legtöbben látnak az otthonunkból. Ezt hasz-
náljuk leggyakrabban. Amikor rendet aka-
runk teremteni, sokszor a konyha a legna-
gyobb feladat, azt sem tudjuk, hogyan 
kezdjünk hozzá. Van egy jó hírem: a kezdet a 
legnehezebb. Az otthon szívét nem ördön-
gösség rendbe tenni, csak három kulcsfoga-
lom szükséges hozzá: Szortírozás, Lomtalaní-
tás, Újrafelosztás. Először is nézd meg, 
milyen fajta konyhai limlomok a leggyako-
ribbak:

Dupla vagy semmi: Amiből több  egy-
forma van, az egyiktől válj meg. A kulacsok, 
zöldséghámozók, vázák és egyebek közül 
csak a legjobbat tartsd meg. 

Vendégrumli: Legyen kéznél egy doboz, 
amibe azokat a tárgyakat teszed, amik csak 
„vendégeskednek” a konyhában, például 
hajdíszek, kézműves kellékek, cipők, sport-
felszerelés, házi feladat, ruhák. Spórolj az 
idővel és az energiával; naponta egyszer vidd 
vissza ezeket a holmikat a helyükre. 

A mindenes fiók tartalma: Az elemeket, 
villanykörtéket, aprópénzt, vezetékeket és 

kábeleket száműzd a mosókonyhába, vagy az 
ágyneműs szekrénybe (lásd 60–65. és 106–
109. oldal).

A BIZTOS RECEPT
A 21. században nagy kihívás, hogy konyhánk 
jól szervezett és kacatmentes legyen, hiszen 
a konyha multifunkcionális, ráadásul szinte 
minden itt köt ki: kütyük, kis háztartási 
készülékek, kuponok, hátizsákok, juta-
lomfalatkák a kisállatoknak... szóval tényleg 
minden! A piac tele van olyan termékekkel, 
amik azt ígérik, hogy segítenek gyorsabban 
és hatékonyabban dolgozni a kony hában. De 
akkor miért nem találjuk soha a megfelelő 
fedőt? A konyhát gyakran bonyolultabb 
elren dezni, mint más helyiségeket. Ennek 
több oka is lehet:
• Nemcsak főzöl itt, hanem számos más 
tevékenység is a konyhában zajlik.
• Ez az otthonod „közösségi tere”; mindenki 
használja.
• Számos tárolásra alkalmas hely akad itt – 
munkalapok, szekrények, polcok, fiókok. 

Amikor a konyhai tárolást tervezed, a kulcs 
az, hogy minden fajta konyhai eszköznek 
saját szekrényt vagy fiókot jelölj ki. A jobb 
oldali képen látható konyhában a szekrények 
elrendezése kiváló: mindennek megvan a 
helye, és minden a helyén van. 

ELEMEZD A TERET
Kaotikus otthonodat a nyugalom szigetévé 
varázsolhatod, de ehhez több kell, mint 
annyi, hogy szortírozod a tárgyakat, és 
felcímkézett dobozokba teszed őket. Először 
is ki kell találnod, hogy a számtalan ren-
delkezésre álló lehetőség közül neked milyen 
tárolási megoldás a legalkalmasabb. A kihívás 
az, hogy a konyhád építészeti adott ságaival 
összhangban rendezd el a teret. 

Padló: Használhatod a szabad padlófe-
lületeket a szekrények között, a hűtőnél, a 
tűzhelynél. Dobozokat, tárolókat, kosarakat 

13 Sütőlapok, 
tepsik, muffin-
formák. Használj 
függőleges 
térelválasztókat! 

14 Nagy kony hai 
gépek (turmix, 
rizsfőző, kukta, 
gofrisütő)

2 Konzervek, tészta, rizs, 
kenyér, fűszernövények, 
fűszerek, ecetfélék, olajok, borok 
főzéshez, hozzávalók a sütéshez, 
zsemlemorzsa

3 Ritkán használt 
tárgyak (melegen-
tartó edények, 
fondükészlet)

4 Bögrék

5 Borospoharak, 
koktélpoharak, 
vizespoharak

10 Evőeszközös fiók, variálható 
rekeszekkel, hogy több legyen a 
hely

1 A leggyakrabban használt 
eszközök (főző- és szűrő kanalak, 
spatulák, fogók, konzervnyitó)

2 2

3

2 4

10

5

1

11

7

12
12

6
6

13

8

14

11 Tányérok, 
tálak, kistányé rok; 
a hétköz napi 
étkészlet. A fió-
kot érdemes 
részekre osztani

12 Tányér-, 
poháralátétek, 
szalvéta gyűrűk

8 A mosogatószereket, 
tűzhelytisztítókat, 
tisztítószereket, súrolókat, 
szivacsokat, konyharuhákat 
tartsd a mosogató alatt 

9 Mosogatógép

A konyhasziget 
túloldalán
•  Alufólia, 

sütőpapír, 
uzsonnástasakok

•  Keverőedények, 
tálak, tálcák, 
műanyag 
tárolódobozok és 
doboztetők

8

JÓ KEZDET
Amikor a konyhai eszközeid és az 
élelmiszerek tárolását alakítod ki, 
légy következetes, és tartsd szem 
előtt saját kényelmedet. A hasonló 
tárgyakat együtt tárold, és úgy 
helyezz el mindent, hogy könnyen 
hozzáférj. Vedd szemügyre a 
képen látható rendszert, és 
használd kiindulópontnak saját 
megoldásaidhoz. 

9

6 Lábasok, 
serpenyők, jénai 
tálak, főzés közben 
használatos nagyobb 
tárgyak (szűrő, 
párolórács, 
sajtreszelő). Jó ötlet 
lehet egy több részes 
fiók is.

7 A nagyobb 
eszközöket tedd 
egy könnyen 
elérhető fiókba 
(habverők, 
mérőedények, 
kanalak, 
edényfogók, 
edényalátétek)
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10 M i r ő l i s  s z ó l e z a  kö n y v ?

02 Rendetlenség otthon  
(26–115. oldal) 

Mostanában valós eseteket bemutató tévé-
műsorokban gyakran láthattunk szinte mániákus 
gyűjtögetőket. Ezekből az esetekből is látszik, 
hogy bizony hajlamosak vagyunk mindenféle 
limlomot felhalmozni. Divatossá vált tehát a 

rendrakás és a szervezés témája. Ha naprakész vagy, te is inkább 
élményeket vásárolsz, mint tárgyakat. Az utazásszervezés és a 
vendéglátóipar az utóbbi időben fellendült, mivel egyre többen 
megelégelik, hogy újabb és újabb holmikat vegyenek amúgy is 
zsúfolásig felszerelt otthonaikba, és ehelyett inkább átszervezik 

az időbeosztásukat, hogy újabb és újabb kellemes élményekkel 
gazdagodhassanak. Persze az emberek továbbra is vásárolnak, 
de kacatok és vacakok helyett inkább színházjegyre, wellness-
hétvégékre, vidámparki belépőkre költenek. 

Sokan szeretnék megtanulni, hogyan éljenek kevesebb 
holmival, hogyan tegyék nyugodalmasabbá az életüket egy 
minimalistább életmóddal. A lomtalanítás és stresszűzés témája 
minden beszélgetésnél előkerül, mintha új hobbi vagy sport 
lenne. Mindenki részt vehet benne, korra, nemre, anyagi helyzetre 
való tekintet nélkül. 

Miről is szól ez a könyv?

A fotók szemléletesek, és 
alaposan ki is elemezzük 
őket

Az információt könnyen 
áttekinthető részekbe 
szedtem, hogy ne érezd 
túl bonyolultnak a 
teendőket

Sok hasznos ötlet 
és remek tanács

01Az A Rengeteg limlom!  
(12–25. oldal)

Ebben a fejezetben végigjárjuk az otthonodat, 
és szobáról szobára szépen rendbe teszünk 
mindent.  

Nehéz megbirkózni a sok szanaszét heverő 
hol mival. Ez a fejezet a könyv alapja:  
a rendcsinálás legeslegfontosabb szabályai. 
Mit, hogyan, miért, hová, mikor? Itt a válasz.
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Íme, néhány tipp a gyors rendrakáshoz és rendszerezéshez. 
Válassz ki egyet és húzd ki a listádról!

1 Rakd rendbe a 
hűtőszekrény ajtaját
Kezdd a bal felső sarokban, és 
haladj balról jobbra, fentről le -
felé. Dobd ki a régi kuponokat, 
meghívókat és szórólapokat. 

2 Rakd rendbe a 
gyógyszeres szekrényt
Dobd ki a lejárt gyógyszereket 
és sminket. Ellenőrizd az első-
segély-készletet.

3 Mosd ki a bevásárló-
táskákat
A nedves táskák ideális helyek a 
baktériumok számára. Mosd ki 
és a levegőn szárítsd meg őket.

4 Gyűjtsd össze az adóbe-
valláshoz szükséges doku-
men  tumokat

5 Rendszerezd a 
vezetékeket és a kábeleket
Használj gemkapcsot és irat-
ren  dező kapcsot, hogy az 
egyes vezetékeket szépen el 
tudd rendezni.

6 Takarítsd ki a kocsidat, a 
csomagtartót is beleértve
Vegyél ki mindent, dobd ki, ami 
nem kell, és csak azt tedd visz-
sza, aminek valóban a kocsiban 
van a helye.

7 Cseréld meg a 
szőnyegeket
Ez segít megelőzni a fakulást és 
az általános kopást.

21 Rendszerezd a 
könyveket
Adományozd el, add el, vagy 
cseréld el azokat a könyveket, 
amiket nem fogsz olvasni. 
Rend szerezd azokat, amiket 
meg akarsz tartani, és a ge -
rincükkel kifelé tedd őket a 
polcra, mert így könnyebb őket 
tisztán tartani.

22 Tedd rendbe a tévét
Töröld azokat a programokat, 
amikre nincs időd, vagy amiket 
nem akarsz megnézni

23 Mosd le az 
ablakpárkányokat 
Kezdd a magas páratartalmú 
helyekkel, ahol a penész na -
gyobb eséllyel megjelenhet, 
például a fürdőszobában, a 
konyhában és a mosókony há-
ban. Törölj le mindent és tá -
volítsd el a pókhálókat.

24 Rendszerezd a 
„mindenes” fiókot
Ami régi/sérült/nem kell, azt 
dobd ki, vagy ha olyan, akkor 
ajándékozd el.

25 Rendszerezd a 
recepteket
Tedd egy helyre az összes re  -
ceptkönyvet. Színes öntapadós 
papírokkal jelöld meg a kedvenc 
receptjeidet. A kiesett papíro-
kat téma szerint csoportosítsd 
és tedd őket egy mappába.

30 apró-cseprő teendő

8 Időben készítsd el az 
ennivalót és a rágcsálni-
valókat
Mosd meg, szeleteld, kockázd, 
és vágd össze a ma, illetve a 
héten készített ételekhez szük-
séges zöldségeket.

9 Szelektáld a kézműves 
eszközöket
Ajándékozd el vagy dobd ki az 
összes felesleges papírt, festé-
ket, tollat, filctollat, ragasztót, 
eszközöket és fonalat.

10 Rakj rendet a mosogató 
alatt
Egy üvegbe tedd a felesleges 
zsírt és olajat, ezeket soha nem 
lehet a mosogatóba önteni.

11 Mosd ki a porfogókat
Mosd ki a fürdőszobaszőnyeget, 
a takarókat, a csúszásgátlókat, 
a díszpárnákat, a kedvencek 
fekhelyét és a plüssállatokat.

12 Szelektáld az ételtároló 
dobozokat
Hasznosítsd újra a ritkán hasz-
nált dobozokat. Dobd ki a gaz-
dátlan fedőket és dobozo kat.

13 Minden gyereknek állíts 
össze az életkorának 
megfelelő házimunkalistát

14 Nézd át a spájzban lévő 
ételeket
Ellenőrizd a lejárati dátumot, és 
a régebbi ételeket tedd előre.

15 Dobd ki, hasznosítsd 
újra vagy ajándékozd el a 
régi magazinokat, 
katalógusokat és újságokat
Tedd a helyére azokat, amiket 
meg akarsz tartani. Három-
havonta dobd ki, ami nem kell.

16 Dobd ki a használati 
utasításokat
Mindegyik ott van az interneten.

17 Frissítsd a jelszavaidat 
Biztonsági okokból ne a ked-
venced nevét, a gyerekek nevét 
vagy egyéb hétköznapi szavakat 
használj. Hogy könnyen megje-
gyezd a jelszavakat, hozz létre 
egy képletet, például a szom-
széd kutyájának a neve, majd a 
gyermekkori telefonszámod 
utolsó három számjegye, vala-
mint a rendszámod első két 
betűje.

18 Állíts össze egy 
rendszert a papírmunka 
kezelésére
Legyen külön helye a receptek-
nek, a leveleknek és a gyerekek 
házi feladatainak.

19 Válts táskát
Ürítsd ki a téli táskádat, és vedd 
elő az évszaknak megfelelő 
kedvenc táskádat.

20 Rendezd el a cipőket
Szedd össze a házban lévő ci -
pő  ket és tedd őket vissza a 
helyükre.

26 Takarítsd ki a 
hűtőszekrényt

27 Semmisítsd meg a régi 
dokumentumokat
Az adataid védelme érdekében 
jó, ha minden privát adatot 
tartalmazó dokumentumot 
megsemmisítesz.

28 Adj magadnak egy kis 
„én-időt”
Tölts 15 percet azzal, amit 
szeretsz. Legyél a családoddal, 
olvass, vegyél egy forró fürdőt, 
sétálj, tedd, amit szeretnél! 

29 Fertőtlenítsd le a 
gyakran érintett felületeket 
Válassz ki egy szobát és taka-
rítsd ki. A baktériumok igen 
sze retik a hűtő ajtaját, a távirá-
nyítókat, a kilincseket, a bil-
lentyűzeteket és a telefonokat. 
Ha asztalt fertőtlenítesz, akkor 
alaposan öblítsd le.

30 Legyen külön helye a 
leveleknek
Csak akkor nézd meg a leve-
leket, ha van egy pár perced. 
Az ajtó közelében legyen egy 
kis szemetes is, hogy azonnal ki 
tudd dobni a borítékokat és a 
levélszemetet. Legyen néhány 
felbélyegzett borítékod, hogy a 
számlákat azonnal be tudd 
fizetni, ahogy megkapod őket. 
A többi dokumentumot vidd a 
megfelelő helyre, iktasd, szken-
neld be vagy semmisítsd meg.
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Digitális fényképek

Ma már minden mobiltelefonban 
található kamera, és fényképek 
ez   reit tudjuk különböző eszközö-
kön tárolni és megosztani. Elké-
pesztően sok digitális képet va -

gyunk képesek felhalmozni. Egy átlagos felhasz-
nálónak nagyon bonyolult ezeknek a képeknek a 
megtalálása, megnézése, szerkesztése, meg-
osztása és biztonságos tárolása. Nincs olyan 
tökéletes megoldás, ami egyformán megfelelne 
mindenkinek, de vannak olyan tippek, melyek 
nagyban segítik a felhasználót, hogy a képeket 
biztonságosan tudja tárolni és rendszerezni 
legalább egy online és offline felület használatával.

A TEENDŐK
Gyűjtsd össze az összes fényképezőgépedet, 
telefonodat és memóriakártyádat. A különböző 
forrásból származó képeknek más fájlnevük van: 
DCS (Nikon), IMG (Canon), SAM (Samsung). 
Meglepetésként érhet, hogy akár több száz 
fotót is tárolhatunk.

• Nézd meg a fényképeket A kritikus kurátor 
és pszichológus szemszögéből vizsgáld meg a 
képeket. Gondold át, hogy mit miért tartasz 
meg, és hogy mennyit érdemes megtartani. 
Sokkal jobb, ha van hat jól sikerült képünk, mint 
hat tucat nézhetetlen, amit képtelenek vagyunk  
szerkeszteni és rendszerezni, rá  adásul meg sem 
találjuk őket, amikor szükség van rájuk.
• Elnevezés Minden képet nevezz el a 118–119. 
oldalakon bemutatott módszerrel. Ha mappákba 
rendezed a képeket, egyszerű és következetes 
legyen a kategóriák neve. Remekül használhatók 
az olyan általános nevek is, mint Nyaralás, 
Család, Ételek, Születés napok. A Mac és a 
Windows rendszer is csak 260 karakterszámot 
engedélyez, beleértve a fájl kiterjesztését is 
(JPG, RAW), ezért minél rövidebb nevet találj ki. 
Az aláhúzáson és a kötőjelen kívül más karaktert 
ne használj.
• Geotagelés Bár a geotagelés segít a képek 
rendszerezésében és megakadályozza, hogy 
más albumokba is bekerüljenek, használata biz-
tonsági kockázatot rejt. A geotageléssel a képre 
rákerül a készítés helye, és ha a fénykép kikerül 

az internetre, akkor nagyon könnyű meghatá-
rozni a pontos helyet. A szülők minden bizonnyal 
nem akarják, hogy a gyerekeikről készült ké pe-
ken ott legyen a felvétel készítésének helyszíne 
is. A geotagelés a legtöbb telefonon és fénykép-
rendszerező applikáción az alapbeállítások 
között szerepel. Ez a funkció kikapcsolható.

MÁSOLATOK
A fényképek esetében nem elég, ha egy helyre 
mentjük le őket, mindig használj egy külső 
eszközt és a felhőt is.

A felhőszolgáltatások online szolgáltatások, 
vagyis internet nélkül a fényképeid sem 
elérhetőek. A külső me  rev   lemezek szoftvere 
ezzel szemben képes az idő szakos, kattintással 
vagy anélkül történő mentésre. Csak csatla-
koztatnod kell a számítógépedhez, és máris 
használhatod a fájljaidat. Gyors és hatalmas 
tárolóhelyet biz tosítanak. A digitális eszközök 
megszállottjainak igen nagy öröm, hogy anélkül 
tudnak fotókat, zeneszámokat és mozifilmeket 
letölteni, hogy kifogynának a helyből, és a nagy 
teljesítményű külső merevlemezek könnyen 
elérhetőek bárki számára. Néhány külső meg-
hajtó olyan, mint egy „privát felhő”, és lehető 
teszi a felhasználónak, hogy akár az otthonától 
távol is hozzáférjen a fájljaihoz.

A felhőben történő tárolás megvédi a fájlokat 
többek között a tűztől, árvíztől és az áramkima-
radástól, ezért remekül használható a merev-
lemezzel. A felhőszol gáltatással inter net  kap-
csolattal rendelkező szá  mítógépről, tabletről és 
okostelefonról elérheted az elmentett fájljaidat, 
és képek megosz tására is használhatod. Nem 
kell e-mailben nagy méretű fénykép- vagy 
videofájlokat küldened, 
amelyeknek a letöltése egy 
örökké valóságig tart, hanem 
tárolhatod őket a felhő ben, és 
elég csak egy linket küldened a 
címzettnek, aki onnan köny-
nyedén letöltheti. Ez gyors, 
kényelmes, és rendben 
tartja a posta ládádat is.

BIZTONSÁGI MÁSOLATI ESZKÖZÖK
Találd meg azokat az eszközöket, amelyekke 
több helyre is elmentheted az adatok másolatait. 
Sok eszköz a háttérben dolgozik, és neked nincs 
velük tennivalód. Igen hasznosak arra az esetre, 
ha a számítógépedet ellopnák vagy el  romlana. 
Találd meg a számodra legkényelmesebbet. 
A Backblaze például az egész Mac számítógép 
mentésére képes, a Flickr használatát pedig 
érdemes megfontolni a fényképek tárolására.

FOTÓTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Ha a fényképeidet szeretnéd szerkeszteni, ren-
dezni és megosztani, akkor igénybe vehetsz 
fotótárolási és meg  osztási szolgáltatást. Néme-
lyekre egyenként kell feltöltened a képeket, 
mások a telefonodról automatikusan feltöltik 
őket. Néhány használatához magasabb szintű 
technikai tudás szükséges. A következő 
szempontok alapján válassz közülük:

• Ki felügyeli a fényképalbum adatvédelmi be -
állí tásait?
• A szolgáltatás használja az adataidat vagy tar-
talmaz reklámokat?
• Az információ el van mentve és/vagy titko sított?
• Kié a képek tulajdonjoga?
• Mennyibe kerül? Az előfizetés automatikusan 
megújuló?
• Vannak rendszerezési és szerkesztési funk ciók?
• Hogyan lehet a képeket megosztani?
• Meghatározott méretű fájlokat lehet feltöl-
teni? (Ez fontos szempont a beszkennelt doku-
mentumok, a nyomtatott képek, a vi  deók és a 
telefonok és fényképek adatai miatt.)
• A teljes felbontású fényképeket tömörítés 
nélkül, bármilyen méretben meg lehet őrizni?
• Lehetséges különböző termékeket előállítani 
vele (könyvek, naptárak és nyomtatványok)?
• Milyen módon lehet az albumokat rendsze-
rezni? (Dátum, téma vagy arcfelismerés alapján?)

A DIGITÁLIS 
FÉNYKÉPEK 
ELRENDEZÉSE
A képek szerkesztése és 
kiválogatása után sokkal 
valószínűbb, hogy képes 
leszel megtalálni a keresett 
képeket.

MEGFONTOLANDÓ
Szánjunk időt azoknak a 
képeknek a kiválogatására, 
amelyeket meg akarunk 
tartani, és ne féljünk 
kitörölni a többit.

Hardver Felhő Backup szolgáltatások Fényképtárolási 
szolgáltatások

Nevezd el vagy 
geotageld a 

képet

Az összes készü-
lékről töltsd fel a 
képeket

Iktasd a témába 
vágó mappába

Döntsd el, melyik fotókat akarod megtartani

Gondold át a tárolási lehetőséget, és válassz
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11

Rengeteg hasznos 
lista, hogy 
prioritások szerint 
tudd rendezni 
teendőidet

M i r ő l i s  s z ó l e z a  kö n y v ?

Ebben a könyvben tudásom krémjét osztom meg veled.  
A rendteremtés televíziós és személyes szakértőjeként a lehető 
legjobb ötleteimet adom neked át. Azért írtam a könyvet, hogy 
megtanítsalak, hogyan varázsolj kaotikus, ide-nem-szabad-
vendéget-hívni otthonodból csodálatos, békés fészket. Jobban 
érzed majd magad, amikor sikerült rendezett, életvitelednek és 
ízlésednek is megfelelő otthont teremtened. Ilyen élettérben 
örömmel töltöd majd az idődet. 

Minden fejezetben találsz majd ötleteket, hogy mi az, amivel 
érdemes együtt élni, és mi az, ami nélkül kiválóan megleszel. 

Segítek, hogy otthonod szép legyen, hívogató és kényelmes. 
Azokat a tárgyakat és tevékenységeket fogjuk megtartani, 
amelyek illenek hozzád, fontosak neked, és a legtöbbet jelentik 
számodra. A rendteremtés folyamata sokkal élvezetesebb, ha úgy 
tekintesz rá, mint egy lehetőségre, hogy elengedd, amit ideje 
elengedni, miközben tiszteletben tartod, hogy ki vagy, merre 
jártál, és mi az úti célod. 

Ez a könyv tele van szakmai fortélyokkal, ötletekkel, tippekkel, 
eszközökkel, stratégiákkal, technikákkal: a szervezés és a 
rendezettség alapjaival. 

03 digitális bonyodAlmAk   
(116–123. oldal) 

Hogyan szervezheted meg életedet a digitális 
térben, és hogyan lomtalaníthatod fájljaidat

04 Időzavar 
(124–139. oldal)

A jól szervezett és egyszerű élet nem csupán 
arról szól, hogy kevesebb holmival vedd körül 
magad. Arról is, hogy több időd maradjon. 
Ebben a fejezetben az időbeosztás művésze-
téről tanulhatsz.  

05A Rendet fenn is kell 
tARtAni! (140–153. oldal)

Rendet teremtettél; de ezt fenn is kell tartani. 
Ez a fejezet megmutatja, hogyan élvezheted 
munkád gyümölcsét hosszan tartóan.  

06 LIsták és tervek  
(154–169. oldal) 

Grafikonok, sablonok és listák hasznos gyűj-
teménye, hogy életed minden területét meg-
felelően szervezhesd 

A személyre szabott illusztrációk 
világossá teszik, miről van szó 
pontosan 




