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KÖNCZEY ELEMÉR: INKOGNITÓ

Ön szerint mivel lehetne itthon marasztalni azokat, akik külföldre, ne-
héz munkára készülnek? – kérdeztük olvasóinkat. A gyergyószéki vá-
laszadóink véleményeiből alább olvashatnak.

Akkor maradnának itthon a fiatalok, ha az itteni vállalkozók megfizet-
nék a munkájukat.

Biztos munkahely, normális fizetés, s nem alamizsna. Ha egy szakember 
napi nyolc vagy akár tíz órát dolgozik, azt meg kell fizetni, meg kellene. 
A vállalkozók nem arról híresek, hogy megbecsülik az alkalmazottaikat. 
Dolgoztassák alamizsnáért, s akkor csodálkozunk, hogy elmennek kül-
földre. Ott is pont úgy dolgoznak, mint itthon, csakhogy amit ott keres-
nek, abból megélnek.

Több munkahellyel, komolyabb vállalkozásokkal, s nem utolsósorban, 
sokkal komolyabb vállalkozókkal lehetne itthon tartani a fiatalokat. A 
munkásnak kijár a becsület, a méltányos fizetés. Ha nincs, el fognak 
menni, ezen nincs, mit csodálkozni.

Itthon nincs lehetőség. A fiatalok kénytelenek családot, szülőföldet itt 
hagyni, mert ha itthon munkát is találnak, a fizetéssel csak csúfolkod-
nak. Sajnos, ez van. Külföldön is meg kell dolgozni a pénzért, de ott leg-
alább nem csak megígérik, hanem meg is adják.

Tisztességes fizetéssel itthon lehetne tartani mindenkit, de sajnos, nem 
errefelé haladunk. A minimálbérrel nem lehet családot, gyerekeket vál-
lalni. Sajnos, erre nem nagyon gondol senki.

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.

0726-720 418Véleményét elküldheti:

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
Dohányoznak?
Akkor kigyulladt az istállód.

 Euró        4.6369
 Dollár       4.0046
 100 forint 1.4115
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Pistike boldogan újságolja a mamá-
jának:
– Mama, képzeld, azt tanultuk ma az 
iskolában, hogy minden harmadik 
gyerek, aki a világra jön kínai.
– És most minek örülsz úgy?
– Annak, hogy a ...

Azt tanulta...

– Pistike! Ne adj babot a macskának, 
mert felfúvódik!
– Nem baj, a kutyának úgy sincs most 
labdája!

A szőke nő bemegy a McDonald’s–ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1 hamburgert és 
egy kis sültkrumplit.
– Itt fogyasztja? – kérdi az eladó.
– Nem, ott a hátsó asztalnál.

Egy fickó hazajön a mexikói nyaralásá-
ról, és a barátainak élményeiről mesél.
– Szörnyű dolog történt ott... Képzel-
jétek a helyzetet: indiánok jobbról, 
indiánok balról, indiánok előttem, 
indiánok a hátam mögött...
– És mit csináltál?
– Mit? Megvettem az egyik takarót, 
amit árultak.

– Mi az, amikor a hamburger moso-
lyog?
– ???
– Kaján vigyor!

Egy férfi felad egy társkereső 
hirdetést:
„Feleséget keresek!”
Másnap kap egy csomó levelet, 
mindegyikben ez áll:
„Mit szólna az enyémhez?”

6
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 miért fontos, hogy gyerekek, fiatalok néptáncolni 
tanuljanak? 

Hozzávalók: 
1,2 kg burgonya, 4 ek olívaolaj, 1/2 
tk tengeri só, 1 tk őrölt csili, 1 nagy 
doboz tejföl, 3 gerezd fokhagyma, 
só, bors, cukor, 1 tk citromlé

Elkészítése: A sütőt előmelegítjük 250 
fokra. A burgonyát nagyság szerint 
félbevágjuk vagy negyedeljük, majd 
nagy nejlonzacskóban összeforgat-
juk az olívaolajjal, a tengeri sóval 
és a csilivel. Sütőpapírral leterített 
tepsin eloszlatjuk, és a sütő középső 
részén sütjük kb. 30 percig.

Közben a mártogatóshoz a tejfölt 
összekeverjük a reszelt fohagymá-
val, egy-egy csipet sóval, borssal 

és cukorral, valamint a citromlével 
ízesítjük.

Forrás: mindmegette.hu

Steakburgonya fokhagymás mártogatóssal
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• 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.




