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KÖNCZEY ELEMÉR: GÚZSBAN

Ön mit tekint a településén a legnagyobb értéknek? – tettük fel a kér-
dést olvasóinkat. Válaszaikból idézünk.

A ditrói kéttornyú templomot tartom a legértékesebbnek, mert ilyen más-
hol nincsen. Ajánlom, hogy mindenki látogasson el Ditróba és nézze meg 
ezt az csodálatos építményt. Minden településen van amivel dicsekedni, 
szép templomok, gyönyörű épületek és értékes emberek lakják Gyergyó-
széket.

Alfalunak nagy értéke, hogy rengeteg tehetséges művésze van, a minap 
számoltuk össze, persze csak nagyjából, de ötven fölötti értékes, alkotó 
embert soroltunk fel.

Természeti értékeink között tartom számon a Gyilkos-tót, a Súgó-barlan-
got, de ide sorolnám az épített értékeinket is. Templomaink, kápolnáink, 
múzeumunk csodálatosak. De azt is értéknek tartom, hogy egy kötetbe 
kerültek a gyergyói értékek, egybegyűjtötték. Igaz, sok minden kimaradt 
a kötetből.

Értékes emberek lakják ezt a vidéket, s ez meg is látszik. Igaz, a falvak 
sokkal jobban haladnak, mint a város, de most már kezd alakulni Szent-
miklós is. Csodálatos a táj, és egyre több fiatal, értékes ember tér haza 
szülővárosába.

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: 
Állati...
... ilyet mondtam volna.

 Euró        4.6671
 Dollár       4.0651
 100 forint 1.4355
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Kovácsot a liftnél kedélyesen hátba 
csapja szomszédja, és így szól:
– Gratulálok, öregem! Hogy neked 
milyen vidám, jó humorú kis fe-
leséged van!
– Igazán?
– Komolyan. A múltkor elmeséltem 
neki egy jó malac viccet, és úgy ne-
vetett, hogy mindketten ...

Szomszédok

Utas a vasut jegypénztárosához:
– Szép jó napot kívánok!Kérek egy 
helyjegyet Miskolcra, 1. osztályra, 
nemdohányzóba, menetiránnyal 
szembe, közel a büfé kocsihoz, 
ablak mellé és nem a kerekek fölé.
Mire a pénztáros:
– Uram! A vészfékek vállmagasság-
ban vannak. Megfelel ez így önnek, 
vagy rakassuk esetleg feljebb 
azokat?

– Doktor úr! Monadja, ilyen sokáig 
tartott a műtétem, hogy magának 
szakálla nőtt?
– Doktor? Én Szent Péter vagyok…

– Drágám, szeretnél egyszer egy 
hatalmas, kék, sok–sok lóerős 
kocsiban utazni, amelyet nem 
kell vezetni, mert sofőr ül a volán 
mögött?
– Igen, ez nagyszerű lenne!
– Akkor gyere, szálljunk fel a 
buszra!

Zuhogó esőben megy a taxis az 
utasával, aki megjegyzi:
– Uram, tudja, hogy beázik a kocsija 
a tetőablaknál?
– Tudom.
– Ez mindig így van?
– Dehogy is! Csak ha esik az eső!

8
19. 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 18-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

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

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

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

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Önnek milyen tapasztalatai vannak a kóbor kutyákkal?

Hozzávalók (2 adag): 50 dkg csirkemáj, 
2 közepes fej vöröshagyma, 2 ek, 
olívaolaj, majoranna ízlés szerint, 
kakukkfű ízlés szerint, só, bors ízlés 
szerint,  50 dkg burgonya

Elkészítése: A hagymát csíkora vág-
juk. Olívaolajon megdinszteljük. A 
megtisztított májat a serpenyőbe 
tesszük, a só kivételével minden 
fűszert hozzáadunk. Kb. 10 perc 
alatt elkészül. (Úgy szoktam meg-
nézni, mikor jó, hogy egy ducibb 
májdarabkát ketté vágok, és ha 

nem piros a leve, rögtön elzárom.) 
Utólag megsózzuk. A burgonyát 
kevés sós vízben megfőzzük, a 

főzővízből adunk hozzá, és meg-
törjük. 

Forrás: mindmegette.hu

Hagymás máj tört burgonyával
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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.




