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KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

Ön mennyire elégedett a telefon- és internetszolgáltatással? – kér-
deztük olvasóinkat. Válaszaikból tallózunk:

Egy nyolcas osztályzatot megér.

Amennyit használom, nekem így jó.

Akadozik, nem a legjobb.

Minőségileg aránylag elégedett vagyok a szolgáltatással, de az ára le-
hetne olcsóbb. Néha kedvezményesen fázunk rá.

Jó a tapasztalatom, nagy szükségem is van ezekre a szolgáltatásokra, 
mert a gyermekeim távol élnek.

Bizony, volna még mit fejleszteni, mert néha eltűnik az éterben, de ör-
vendek, ha visszajön.

Mivel hallássérült lettem, mobiltelefonom van, rászorítom a fülemre, 
s csak ha jól felerősítem, akkor hallok. Internetem ki van kapcsolva, 
mert a bal szememmel már nem látok. Ez van, ezt kell elfogadnom.

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: 
Mázli...
... tíz tonnás dömperrel járok.

 Euró        4.6643
 Dollár       4.0326
 100 forint 1.4451
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A góbé áll a tornácon, s figyeli a 
kakast, amint az hevesen lohol egy 
tyúk után. Már-már utoléri, amikor 
a góbé egy falat kukoricamálét ha-
jít elébe. A kakas megáll, bekapja a 
málét, és csak azután rohan a köz-
ben jelentős előnyhöz jutott tyúk 
után.
– A szentségit! – kurjant a góbé –, ...

Loholás közben ...

A rendőr ül a rakparton. Kifog a víz-
ből egy doboz gyufát. Próbálgatja 
meggyújtani a gyufákat:
– Ez nem jó – bedobja a vízbe –, 
kidobjuk. Ez sem jó – bedobja a 
vízbe –, ezt is kidobjuk.
Az egyik gyufaszál sercegve megy-
gyullad. A rendőr elmosolyodik, 
majd gondosan elfújja a lángot, a 
gyufaszálat pedig zsebre teszi:
– Ez jó, ezt eltesszük!

A leendő após faggatja a vőle-
gényt:
– Mondd csak, fiam, dohányzol?
– Én, soha még egy szál cigarettát 
se szívtam el.
– Na de az italt, azt nem veted 
meg, ugye?
– Egyáltalán nem iszom.
– Hát a nőkkel hogy állsz? Hajtod 
őket, mi?
– Az ön lányán kívül senki más 
nincs és nem is lesz az életemben.
– Na, ha ez mind igaz, akkor semmi 
keresnivalód nincs ebben a család-
ban. Én nem akarom a feleségem-
től egész életemben azt hallgatni, 
hogy „Bezzeg a vejem....”

– Mi a foglalkozása, újonc?
– Diplomás tanár és író vagyok, 
őrmester úr!
– Nem tesz semmit, majd mi em-
bert faragunk magából!

10
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!

Ha az élettörténetét akarná megírni, milyen címet adna neki?

Hozzávalók: 
0,5 tk. őrölt római kömény, 1 l 
alaplé, 1 tk. currypor, fél db citrom 
leve, 10 dkg póréhagyma, 1 csokor 
koriander, 2 ek. olívaolaj, 30 dkg 
lencse, 1 ek. vaj, 3 szál sárgarépa, 
1 db babérlevél, pár csipet bors, 3 
ek. olaj, 2 gerezd fokhagyma, 1 tk. 
dijoni magos mustár, só

Elkészítése: A sütőt melegítsük 
elő 220-230 fokra. A hagymát 
a vaj és az olaj összeolvasztott 
keverékén  dinszteljük üvegesre. 

Finoman sózzuk. Reszeljük rá a 
fokhagymát, szórjuk rá a curryport 
és a római köményt, borítsuk rá a 
lencsét, majd alaposan forgassuk 
össze. Öntsük fel az alaplével, 
sózzuk fél teáskanál sóval, dobjuk 
bele a babérlevelet és 20-25 perc 
alatt fedő alatt főzzük puhára. 
Közben a 3 ek. olajat keverjük el a 
késhegynyi curryvel és a sóval. A 
répát tegyük egy kisebb zacskóba, 
öntsük rá a fűszeres olajat, és ala-
posan rázzuk össze. Sütőpapírral 
bélelt tepsire öntjük, és 10-12 perc 

alatt süssük meg a répákat. Köz-
ben nézzünk rá a lencsére, és ha 
kell, öntsünk hozzá folyadékot.  Ha 

megfőtt, vegyük ki a babért, adjuk 
hozzá a mustárt és a citromle-
vet, majd turmixoljuk krémesre.  

Ha kell, sózzuk, borozzuk. Ízlés 
szerint savanyítsuk. Sült répával 
és durvára aprított zöld fűszerrel 
tálaljuk.

Forrás: receptneked.hu

Currys lencsekrémleves sült sárgarépával
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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.




