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KÖNCZEY ELEMÉR: FELGYORSULT AZ IDŐ

Ön szerint miért fontos, hogy a gyerekek, fiatalok néptáncolni tanulja-
nak? – tettük fel a kérdést olvasóinknak. Válaszaikból idézünk:

Mert egy viszonylag szórakoztató testmozgási lehetőség.

A gyermekeknek azért fontos, mert a tánc fejleszti a mozgásukat, emel-
lett pedig elsajátítják népi kultúránknak egy részét. Nem mellesleg a 
tánc ismerkedésre, barátkozásra is jó lehetőség.

Hogy megőrizhessük az őseinktől ránk maradt örökséget.

Éltetni kell a kultúránkat, ez is a fennmaradásunk része.

Mert így megismerik a saját kultúrájukat és tovább tudják majd adni. 
Különben feledésbe menne.

Ez egy ősi, szép hagyomány. A sport mellett ez is elfér, és még jót is tesz, 
mert egy mulatságban, aki nem tud táncolni, az nagy szégyen.

Fontos, hogy a fiatalok megtanulják a lépéseket, hogy ha társaságba 
mennek, ne csak üljenek, igyanak, hanem szórakozzanak értelmesen.

A párkeresésben régebb nagy szerepe volt a néptáncnak. Mulatságok-
ban táncoltak a fiatalok, alakítottak ki barátságokat, szerelmi kapcso-
latokat, amikből később házasság lett. Manapság sajnos nem így van, 
de azért nagyon sok pozitívuma van annak, ha valaki ismeri saját nem-
zetének a kultúráját.

Amíg magyarul imádkozunk, magyarul énekelünk és táncolunk, addig 
mondhatjuk, hogy élünk, nem hagyjuk veszni a nemzetünket.

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: 
Félálomban
Csak nem halt meg a motoros.

 Euró        4.6603
 Dollár       3.9613
 100 forint 1.4399
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Öt lejt ad Kohnné a koldusnak, majd 
megjegyzi:
– Aztán nehogy mindjárt a kocsmá-
ba szaladjon vele!
– Micsoda gondolat! – méltatlan-
kodik a koldus. – Még egy-két ilyen 
üzlet és ...

Aztán nehogy...

Rendőri beszólások
– Istenben bízunk, a többieket 
megnézzük a nyilvántartásban.
– Két pontosan mekkora sört?
– Nem uram, már nincs megszab-
va, hogy mennyit kell bírságol-
nunk. Régen meg volt, de ma már 
annyit bírságolhatunk, amennyit 
csak akarunk.
– Szóval azt hallotta, hogy a szép 
nőket nem bírságoljuk meg? Hát ez 
így is van... 10 000 Ft lesz...
– Ha fut, azzal csak annyit ér el, 
hogy fáradtan megy előzetesbe.

Egy étteremben viszi ki a pincér a 
vendég által rendelt ételt, egyik 
ujjával lefogva a hússzeletet. A 
vendég ezt észreveszi, és szemre-
hányóan rászól:
– Héé, ne fogdossa már össze az 
ételt!
Mire a pincér:
– De uram, gondolom Ön se sze-
retné, ha megint leesne a földre.

– Melyik az abszolút keskeny 
folyó?
– ???
– Amelyiknek a két partja összeér.

10
18. 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. október 4-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:
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.............................................................................
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A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Önnek volt már negatív tapasztalata abból adódóan, hogy bankkártyá-
val szeretett volna pénzt felvenni vagy fizetni? Mi okozott problémát?

Hozzávalók (4 adag): 
50 dkg lencse, 50 dkg füstölt lapoc-
ka, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 
evőkanál finomliszt, 4 ek. naprafor-
gó olaj, 1 ek fűszerpaprika (csapott), 
4 db babérlevél, só ízlés szerint, 1 
ek. ecet 

Elkészítése: A füstölt húst és a len-
csét egy pár órára vízbe áztatjuk. 
A füstölt húst vízben megfőzzük. 
Ha megpuhult,  kivesszük a vízből, 
kockákra vágjuk, és félretesszük.  

A levébe tesszük bele a lencsét, 

az apróra vágott hagymát és a 
babérlevelet. Sózni csak akkor 
kell, ha a füstölt hús nem volt elég 
sós. Puhára főzzük. A lisztből, az 
olajból és a  a pirospaprikából  rán-

tást készítünk, majd forrásban lévő 
lencséhez adjuk. A füstölt húst  

beledobjuk a főzelékbe. Enyhén 
ecetesen tálaljuk.

Forrás: nosalty.hu

Lencsefőzelék
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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.




