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KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUALIZÁLÁS

Ön szerint mit jelent a mai világban hősnek lenni? – tettük fel a kér-
dést olvasóinknak. Válaszaikból idézünk:

Attól függ, kinek ki a hős. Nekem például egy jó orvos.

Egy hősnek valami nagyot kell alkotni.

Hős az, aki saját életét kockáztatva megmenti valaki más életét.

Egyre kevesebb ilyenről hallani. Talán az hős, aki embertársaiért, 
népéért hoz áldozatokat.

Nem tudom, hogy vannak-e hősök a mai világban. Szerintem már az 
is hősiesség, ha a mindennapi gyűrődést, nehézségeket elviseljük.

Hős, aki sok gyereket szül és azokat fel is nevelni. Becsületesen dol-
gozik, hogy tisztességes öregkort éljen meg, és jó példát mutat az 
utókornak. Tanulni kell, amíg élünk.

A mai világban nem érdemes hősnek lenni, mert hamar börtönbe 
csuknak. Erre már vannak példák.

A szájhőst tudom, hogy mit jelent. Az igazi hős manapság ritka, mint 
a fehér holló.

A hős kifejezés elvesztette igazi tartalmát. Ma már az is hős, aki sze-
rencsésen túlél egy munkanapot. Régen a harcmezőkön születtek a 
hősök.

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: 
Csak nyugalom...
.... egyszer már sikerülnie kell.

 Euró        4.6325
 Dollár       3.9946
 100 forint 1.4272
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Az orvos megvizsgálja a feleségét, 
majd behívja a férjet, és azt mondja 
neki:
– Uram, van egy jó hírem, meg egy 
rossz. A rossz az, hogy a feleségének 
szifilisze van. A jó pedig az, hogy ...

Jó és rossz

– Anyu, fürödhetek a tengerben?
– Nem, kislányom, ott úszik benne 
egy csomó cápa!
– De anyu, apu is fürdik!
– Az más, kislányom, neki van 
életbiztosítása!

Három barátnő megbeszéli, hogy 
kicsit feldobják a házasságukat. 
Az egyikük 1 éve házas, a másik 
5 éve házas, a harmadik pedig 20 
éve házas. Kitalálják, hogy este, 
mire a férjek hazamennek, fekete 
álarcot, szexis fekete fehérneműt 
és fekete hosszú lakkcsizmát 
vesznek fel. Az 1 éve házasoknál 
be is jön: hatalmas szexorgia kere-
kedik. Az 5 éve házasoknál a nő a 
férj irodájában lepi meg, a siker itt 
is óriási! A 20 éve házas alig várja 
haza a férjét, aki hazajön, kivesz 
a hűtőből egy sört, lehuppan a 
tévé elé. A feleség beáll elé szexis 
cuccban kihívóan, izgatottan, mire 
a férj csak ennyit mond:
– Hé, Batman, mi lesz a vacsora?

Két rendőr beszélget:
– Képzeld, tegnap találtam egy 
négylevelű lóherét!
– És szerencséd lett?
– Naná! Ma is találtam egyet!

10
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!

Ha lenne rá lehetősége, milyen vállalkozást indítana? 
Ha semmilyent, miért?

Hozzávalók: 1/4 fej jégsaláta, 1/4 
fej lilakáposzta, 1 szál sárgarépa, 
25 dkg orsótészta, sült csirke-
comb vagy csirkemell, só, frissen 
őrölt bors, 1 ek balzsamecet, 1 ek 
olívaolaj

Elkészítése: A lilakáposztát csíkokra 
vágjuk. A sárgarépát megtisztítjuk, 
majd zöldséghámozóval csíkokat 
vágunk belőle. Forró, sós vízbe 
tésztaszűrővel rövid időre be-
lemártjuk (blansírozzuk), ugyanezt 

tesszük a lilakáposztával, ami kis 
színt is enged. Ebben a színes víz-
ben főzzük meg az orsótésztát, és 
egy kevés ecetet is adunk a vízhez. 
Amikor megfőtt a tészta, leszűrjük, 
kihűtjük. Nagyobb keverőtálban 
összekeverjük az apróra tépkedett 
jégsalátát, a blansírozott lilaká-
posztát és sárgarépacsíkokat, a 
felcsíkozott sült húst. Olívaolajjal 
és balzsamecettel meglocsoljuk, 
enyhén megsózzuk, borsot őrlünk 
rá. Összeforgatjuk, majd tálaljuk.

Forrás: mindmegette.hu

Színes tésztasaláta maradék csirkével
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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.




