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KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

Ha kirándulni megy, mi az, amit feltétlenül meglátogat egy ismeretlen 
településen? – kérdeztük olvasóinkat. Válaszaikból alább közlünk né-
hányat.

Ha olyan településre megyek, ahol van múzeum, akkor az az első, amit 
meglátogatok. A múzeum sokat elárul a közösség életéről és annak múlt-
járól. Továbbá szeretem az épületeket, iskolákat is megnézni.

A természeti kincsek mellett az épített örökségeket is megnézem, sze-
retem, ha takarosak, rendezettek. Elsősorban a templomokat látogatom 
meg, majd az iskolákat veszem szemügyre. Ha vannak különböző neveze-
tességek, akkor azokat is megnézem. Általában, ha kirándulni megyek, 
vagy hosszabb utazásra indulok, előtte mindig tájékozódom.

Mindig azt keresem, amitől híres az adott város vagy község. Kíváncsi va-
gyok arra is, hogy a lakóknak milyen lehetőségeik vannak, miből élnek, 
milyen mesterségek vannak még, és a fiatalok hogyan állnak ezekhez a 
mesterségekhez. Van-e aki átvegye a stafétát?

Ha valahová elmegyek, akkor igyekszem minden látnivalót végigjárni. 
A táj szépsége ugyanúgy vonz, mint a közösség élete, mindennapjai. Ér-
dekel kastély, templom, iskola, múzeum..., de akár egy kis tó, vagy egy 
park, bármi, ami nyugodtságot, kellemes látványt nyújt.

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tő nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lős sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dők te le fon szá ma it nem je gyez zük.
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
Meglepetés...
... sportkocsit kap.

 Euró        4.6321
 Dollár       4.0051
 100 forint 1.4138
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Két farmer beszélget.
– Te komám, dohányoznak a tehe-
neid?
– A másik egy fél órát tűnődik, majd 
válaszol:
– Nem.
– Most a kérdezőn a gondolko-
dás sora, majd fél óra múlva újra 
megszólal:
– ...

Dohányoznak?

Japánban, a földrengések nagy 
szakértőinek hazájában észlelik, 
hogy a Szovjetunió területén ha-
talmas földrengés várható. Rögtön 
küldik is a figyelmeztetést a szov-
jeteknek táviraton keresztül:
„Földalatti mozgások Szovjetunió 
területén STOP Richter 7.5 STOP 
azonnali választ kérünk STOP”.
Eltelik két hét, válasz nélkül, és 
rengeteg kárt okozva megremeg 
a föld. Eltelik még két hét, mikor 
a japánok megkapják végre a 
választ:
„Földalatti mozgalom felszámolva 
STOP Richtert lekapcsoltuk STOP 
válasz földrengés miatt késett 
STOP.”

– Anyúúúciiikaaa! Én nem akarok 
Amerikába menni!
– Pssszt!
– De anyúúú, én tényleg nem aka-
rok Amerikába menni!
– Csönd legyen fiam, és tempó-
sabban ússzál!

– Pistike, addig nem állhatsz fel az 
asztaltól, amíg meg nem eszed a 
vacsorát! – mondja haragosan az 
anyuka.
– Jaj, de jó, akkor holnap nem me-
hetek iskolába!

5
17. forduló

Hogyan nyerhet?
Vágja ki a számozott szelvényeket, írja be nevét és elérhe-
tőségét, majd 1–től 10–ig, válaszoljon kérdésünkre, 
és küldje be lapkézbesítőinktől a szer   kesztőségbe vagy 
hozza be szemé lyesen a Szabadság tér 15. szám alá, 
2018. szeptember 21-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Ön szerint ösztönző-e az emberre az, ha országos vagy éppen 
világszintű takarítási akciót szerveznek?

Hozzávalók: 
6 fej hagyma, olaj vagy zsír, só, 
őrölt pirospaprika, ételízesítő. A 
nokedlihez:, 3 db tojás, 1 tk zsír, 
liszt.

Elkészítése: A hagymát megtisztít-
juk, és kockára vágva olajban vagy 
zsírban egészen puhára pároljuk, 
közben sóval meghintjük. Ha 
már elég puha, megszórjuk őrölt 
pirospaprikával és kevés ételízesí-
tővel. Ezután elkészítjük a galus-
katésztát, és szaggatóval lobogó 

sós, olajos vízbe szaggatjuk. Ha 
a nokedlik feljöttek a víz tetejére, 
leszűrjük, hideg vízzel átöblítjük, 
és a forró hagymával összekever-

jük. Tavasszal fejessalátával gyors 
egytálétel, és igen finom.

Forrás: mindmegette.hu

Hagymás nokedli

• VICC• H Ű S É G E S  O L V A S Ó • I D Ő J Á R Á S• VALUTAVÁLTÓ

• AZ OLVASÓ VÉLEMÉNYE

• S U D O K U

AZ ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN 
K Ö Z Ö L T  S U D O K U  M E G F E J T É S E

• A NAP RECEPTJE

A négyzetrács üres négyzeteibe 
úgy kell beírnunk a hiányzó szá-
mokat, hogy mind a 9 sorban és 
9 oszlopban megtalálható legyen 
1-től 9-ig minden egyes szám, 
illetve a 9 kis négyzetben (blokk-
ban) is szerepeljen az összes 
szám 1-től 9-ig.




