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Minden felelősen 
gondolkodó em-
ber vallja, hogy 

valamennyi gyermeknek 
családban, s leginkább 
teljes, egészséges lelküle-
tű családban kell felnőnie. 
Sajnos azonban vannak, 
akiknek ez nem adatik 
meg. Mert a szülőanyjuk 

a kórházban „felejti” őket, 
vagy később hagyja el, eset-
leg olyan családba születik, 
ahol nem tudnak, vagy nem 
akarnak gondoskodni róluk. 
(Most ne taglaljuk a miérte-
ket, és ne is ítélkezzünk fölöt-
tük, ez nem a mi dolgunk.) 
Szerencsések azok, akiket 
szerető családok örökbe fo-

gadnak. De sokan marad-
nak állami gondozásban, s 
ezúttal az állami intézmé-
nyekről sem akarunk véle-
ményt formálni, de tudjuk, 
milyen helyzetek uralkod-
nak ott. 1996-tól azonban 
működik Nagydoronyban 
egy intézmény, az Irgalmas 
Samaritánus Református 

Gyermekotthon, ahol Is-
ten gondviselő szeretetét 
tapasztalhatják meg az 
ott élő lányok. Az otthon 
lakóinak mindennapjai-
ról, fejlődési lehetősége-
ikről beszélgettünk Ka-
tona Viktória lelkésszel.  

Hétköznapok a nagydobronyi gyermekotthonban

„Egy kép többet mond 
minden szónál” – szok-
ták mondani. Ennek 
adhatunk igazat,  ha 
egyedi ajándékkal sze-
retnénk kedveskedni 
szeretteinknek. Ked-
venc fotóinkkal ellá-
tott, vagy névre szóló 
kulcstartó, bögre azt 

fejezi ki, hogy az aján-
dékozott személy igazán 
fontos nekünk. Ezek a 
személyre szabott aján-
dékok tökéletesek lehet-
nek évfordulókra, ün-
nepekre, születésnap-
ra, anyák napjára, bal-
lagásra stb. 

V a j o n  e g y r e  i n -
k á b b  a  g l o b á -

l is  fe lmelegedés irá-
n y í t j a  a z  i d ő j á r á -
sunkat,  vagy inkább 
a  s z é l s ő s é g e k  h a -
t á r o z z á k  m e g  a z t ? 
Eset l eg  mindket tő? 
Í g y  é v  v é g e  f e l é ,  a 
számadás időszaká -
ban ezekről a kérdé-
sekről beszélgettünk 
F e d i n i s i n e c  E r z s é -
bettel ,  a  beregszászi 
m e t e o ro l ó g i a i  á l l o -
más vezetőjével . 

– Kezdjük a legfris-
sebb fejleménnyel: az 
első  komolyabb őszi 
fagyot, amely elvitte a 
szabadföldi paprikater-
mést, november hato-
dikára virradóra mér-
tük. Ám ez is csupán 
az amúgy is nagyon ké-
nyes zöldségfélénk szá-
mára volt végzetes. 

Meteorológia 2020
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A z  u k r á n o k  k é t h a r m a d a 
(69%) biztos abban, hogy a 
mezőgazdasági földek jelen-
tős részét az oligarchák fog-
ják felvásárolni.

Ezenkívül 57% úgy véli, az em-
bereket rákényszerítik az áron alu-
li értékesítésre  – közli az RBC.ua 
a „Demokratikus Kezdeményezés” 
és a Rozumkov Központ közös fel-
mérése alapján.

A felmérésből kiderül, hogy az 
emberek 61%-a szerint nem sza-
badna a földdel kereskedni, hiszen 
az „az ukrán nép vagyona”.

Az ukránok többsége (54%) úgy 
hiszi, a földműves nyugdíjasok alig-

Az ukránok többsége szerint az 
oligarchák vásárolják majd fel a földeket

ha értékesíthetik majd földterülete-
iket tisztességes áron.

Szintén kevesen (43%) értettek 
egyet azzal  az állítással, misze-
rint az új földpiac segít a feketepi-
aci földvásárlás felderítésében, és 
igazságos árpolitikát teremt a bér-
letek terén (45%).

A megkérdezettek véleménye 
az alábbi kérdéseknél a követke-
ző módon oszlik meg: a földpi-
ac hozzájárul Ukrajna gazdasá-
gi fejlődéséhez (33% mellette, 
39% ellene), a föld eladásával 
új technológiákat és munkahe-
lyeket hoz magával (39% mel-
lette, 33% ellene).

Azok az európai országok, ame-
lyek másodszor vezették be a 
karantént az ország egész te-
rületén, már a COVID-19 nö-
vekedésének csökkenését re-
gisztrálják.

A hétvégi karantén nem jelent 
kiutat a koronavírus terjedésével 
járó helyzetből.

Bizonyos területeken egy bi-
zonyos időre nemzeti lezárást kell 
bevezetni. Ezt november 12-én, 
csütörtökön jelentette be Pavlo 

A szakértők szerint Ukrajnának a teljes 
lezárásra van szüksége

Kovtonyuk, a Kijevi Közgazdasá-
gi Egyetem (KSE) Egészséggazda-
sági Központjának vezetője – írja a 
Korrespondent.net.

A KSE elemzői által végzett 
modellezés eredményei alapján 

Ukrajna most ugyanabba az irány-
ba halad, mint Románia, ahol a 
COVID-19 fertőzés növekedése 
felgyorsul.

, ,Példaképünk ma Romá-
nia. Ugyanezt tesszük: kisebb 
karanténkorlátozásokat vezetünk 

be, amelyek nem befolyásolják a 
koronavírus terjedésének általá-
nos képét. Ukrajnában a növeke-
dési ütem magasabb, mint Euró-
pában. Már második hónapja az 
első öt ország között vagyunk” 
– jegyezte meg Kovtonyuk.

Ugyanakkor azok az or-
szágok, amelyek október vé-
gén – november elején bevezet-
ték a teljes lezárást, mint példá-
ul Csehország és Belgium, már 
a fertőzés növekedésének csök-
kenését regisztrálják.

Lengyelországban, ahol csak 
a múlt héten vezették be a nem-
zeti karantént, a járványhelyzet 
egyre romlik. 

Tekintettel erre a KSE szak-
emberei nemzeti korlátozások 
bevezetését javasolják egy bi-
zonyos időre (1 hónapra) an-
nak érdekében, hogy a kórhá-
zi rendszer és az egészségügyi 
személyzet működőképes ma-
radjon a járvány őszi-téli hullá-
mának végéig.

Javasolják továbbá a karan-
tén korlátozásával párhuzamo-
san a koronavírus-tesztek radiká-
lis növelését a vírus terjedésének 
ellenőrzése érdekében.

A COVID-19 okozta járvány vál-
tozóan hat a nők és férfiak életé-
re – a nőknél nagyobb lett a leter-
heltség, alacsonyabb a jövedelem, 
és többen lettek a családon belüli 
erőszak áldozatai .

Mindez az Ukrajna ENSZ fej-
lesztési programja által támoga-
tott felmérésből derült ki – írja az 
Interfax.com.ua hírportál.

A felmérésben megjegyezték, 
hogy a megkérdezett nők 56%-a je-
lezte, hogy a járvány negatívan ha-
tott szakmai életükre, hiszen egyez-
tetniük kellett azt a háztartás és a 

Felmérés: Ukrajnában nőtt a családon 
belüli erőszak

család többi tagjáról való gondos-
kodással.

A felmérés a nők közel 40 száza-
lékánál mutatott jövedelem kiesést.  

„Bár a karantén alatt úgy nők, 
mint a férfiak jövedelme is csök-
kent, de az azt követő időszakban 
a nők munkabére 20%-kal alacso-
nyabb volt férfitársaik bérénél” – 
közölték a felmérésben.

Ezen időszak alatt növekedett 
a családon belüli erőszak aránya. A 
megkérdezettek több mint 40%-a 
számolt be ilyen esetről, bár a karan-
tén előtt nem tapasztaltak hasonlót.

A koronavírus-járvány kezdete 
óta 75 képviselő és a parlamenti 
apparátus 77 alkalmazottja fertő-
ződött meg  koronavírussal.

A Legfelsőbb Tanácsban a jár-
vány kezdete óta 75 képviselő, va-
gyis minden hatodik honatya kapta el 
a COVID-19-et – számolt be novem-
ber 12-én, csütörtökön a zn.ua hírpor-
tál.  A parlamenti titkárságon jelen-
leg 14 aktív beteget tartanak számon. 

Az ukrán parlamentben minden 
hatodik képviselő covidos

Ezenkívül a parlamenti appa-
rátus 77 alkalmazottja is megfer-
tőződött, köztük jelenleg 31 aktív 
beteg van.

Az újság szerint egy héttel ez-
előtt fertőzött lett Julia Mendel, 
az ukrán elnök sajtótitkára és 
Andrij Jermak, valamint Mihajlo 
Podoljak. Ugyanakkor Mendel 
cáfolta azt az információt, hogy 
covidos lenne.

Az ukrán rendőrség lezárta a 
Joe Biden volt amerikai alel-
nök, demokrata párti államfő-
jelölt ellen Viktor Sokin volt uk-
rán főügyész kezdeményezésére 
indított büntetőeljárását – hoz-
ta nyilvánosságra kedden az 
Ukrinform.

A hírügynökség az ukrán fő-
ügyészségtől származó meg nem 
nevezett forrásra hivatkozva kö-
zölte az értesülést, egyben nyilvá-
nosságra hozta az eljárás lezárá-
sáról szóló hivatalos határozatot.

Biden ellen hivatalos tiszt-
ségviselő munkájába való be-
avatkozás címén indított eljárást 
az ukrán Állami Nyomozó Iroda 
(DBR), miután Szerhij Vovk, egy 
kijevi, Pecserszk kerületi bíró, áp-
rilisban hozott határozatában erre 
kötelezte. A DBR az ügyet ezt kö-
vetően nyomozásra átirányította a 
Pecserszk kerületi rendőrségnek, 
amely szeptember 23-án az eljá-
rást lezárta Bidennel szemben.

Sokin 2015 februárjától 2016 
áprilisáig volt Ukrajna főügyésze. 
Petro Porosenko akkori ukrán el-
nök váltatta le arra hivatkozva, 
hogy túl kevés eredményt tudott 

Az ukrán rendőrség lezárta a Joe Biden 
elleni büntetőeljárást

felmutatni a korrupció elleni küz-
delem terén. Sokin meggyőződése 
viszont az, hogy éppen a Burisma 
vállalat ellen indított vizsgálatai 
miatt távolították el hivatalából. A 
Burisma az a magántulajdonú uk-

rán gázvállalat, amelynek igazga-
tótanácsi tagja volt akkor még Joe 
Biden fia, Hunter.

Sokin azzal vádolta Bident, 
hogy az ő nyomására váltották le a 
főügyészi posztról. A vádját azok-
ra a hangfelvételekre alapozta, ame-
lyeket Andrij Derkacs Moszkva-ba-
rát ukrán parlamenti képviselő ho-
zott nyilvánosságra, és amelyeken 

állítólag Porosenko és Biden be-
szélgetései hallhatók. Derkacs 
azt állította, hogy a felvételeket 
maga Porosenko készítette.

Biden kampányirodája sze-
rint a hangfelvételeket megvág-

ták, Porosenko úgyszintén ha-
misítványoknak nevezte azo-
kat, hozzátéve, hogy a készítőik 
célja az ukrán-amerikai kapcso-
latok aláaknázása volt. A felvé-
teleket ugyanakkor az ukrán fő-
ügyészség csatolta a Porosenko 
ellen hazaárulás és hatalommal 
való visszaélés gyanújával indí-
tott vizsgálat anyagaihoz.

2020 novemberének elején a pol-
gárok kétharmada (65,5%) úgy 
véli, hogy az ukrajnai események 
rossz irányba fejlődnek. Ugyan-
akkor a válaszadók 17,5%-a elé-
gedett az iránnyal, a többiek 
(17,0%) nem tudtak válaszolni a 
kérdésre – derül ki a Rozumkov 
Központ által végzett kutatásból, 
írja az RBC.ua hírportál.

A közvélemény-kutatás sze-
rint az állampolgárok 19,5%-a 
hiszi, hogy Ukrajna képes a kö-
vetkező néhány évben legyőz-
ni a fennálló problémákat és ne-
hézségeket.

Ugyanakkor 50 százalékuk úgy 
véli, hogy Ukrajna hosszabb távon 

Az ukránok kétharmada elégedetlen az 
ország fejlődésével

képes lesz leküzdeni a problémá-
kat, és a megkérdezettek 20,3%-a 
úgy véli, hogy Ukrajna nem képes 
legyőzni a fennálló problémákat, a 
fennmaradó 10,2% nem tudott vá-
laszolni a kérdésre.

A kutatást a Rozumkov Köz-
pont végezte 2020. október 30. és 
november 5. között 2020 válaszadó 
körében Ukrajnában, az Oroszor-
szág által elfoglalt területeket le-
számítva.

A felmérést a szemtől szembe-
ni interjúk módszerével végezték a 
válaszadók lakóhelyén. Az elméleti 
mintavételi hiba (kivéve a tervezési 
hatást) nem haladja meg a 2,3%-ot 
0,95 valószínűséggel.

A covidos Makszim Sztepanov belülről 
ellenőrzi az egészségügyi rendszert

Makszim Sztepanov, az ukrán 
Egészségügyi Minisztérium ve-
zetőjének pozitív lett a koronaví-
rus-tesztje. Ezzel kapcsolatban a 
miniszter megígérte, hogy belül-
ről ellenőrzi a hazai egészségügyi 
ellátás hatékonyságát.

Erről a tárcavezető Facebook-
oldalán közzétett videoüzenetben 
számolt be.

,,Mint bárki más, én sem sze-
retek beteg lenni. Én azonban 
mindenben igyekszem keresni 
a pozitívumot. Ebben is megta-

láltam. A járvány során az orvo-
sok szemével néztem a helyzetet. 
Most már betegként is át tudom 
élni ezt” – mondta a tisztviselő, 
rámutatva, hogy most már sze-
mélyesen is meg fogja tudni ér-
teni, milyen a koronavírus keze-
lése Ukrajnában.

Megígérte továbbá, hogy 
Facebook-oldalán rögzíti és beszá-
mol a kezelés minden szakaszáról. 

,,Feladatom az akut problémák 
azonosítása és valós időben történő 
megoldása” – mondta a miniszter.

 Megnyitották a gyalogos forgalmat az 
ungvári ukrán-szlovák határátkelőn

A gyalogosokat az Ungvár-
Felsőnémeti ellenőrző pon-
ton keresztül 2020. novem-
ber 14-től engedik át. 

A koronavírus-járvány 
terjedésének megállítása 
miatt korábban lezárták a 
Kisszelmenc–Nagyszelmenc 
határátkelőhelyet ,  vala -
mint a gyalogosforgalmat a 
Kisberezna–Ublja ukrán–szlo-
vák ellenőrzőponton.

Az Ukrán Állami Határ-
szolgálat tájékoztatása szerint, 

8.00 és 20.00 óra között (ki-
jevi idő szerint) van lehetőség 
gyalogosforgalomra az ung-
vári ellenőrző ponton.

A Szlovákia területére 
tranzit céljából belépő sze-
mélyek, valamint a teher-
gépjárművek közlekedése 
továbbra is korlátlan marad, 
azaz éjjel-nappal engedélye-
zett – olvashatjuk az Ukrán 
Állami Határszolgálat Nyu-
gati Régiójának Facebook-
oldalán.
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Először lesz női államfője 
Moldovának

Maia Sandu volt kormány-
fő, Európa-barát ellenzéki po-
litikus lesz a Moldovai Köz-
társaság új államfője, Igor 
Dodont váltva a poszton, mi-
után Sandu nagy különbség-
gel megnyerte az elnökválasz-
tás vasárnap tartott második 
fordulóját.

A szavazatok majdnem tel-
jes összeszámlálása alapján a 

volt kormányfő a voksok mint-
egy 57 százalékát kapta – derült 
ki a központi választási bizott-
ság adataiból, amelyet még hét-
főre virradó éjjel nyilvánosság-
ra hoztak a moldovai fővárosban, 
Chisinauban.

Ellenfelére, a hivatalban lévő 
oroszbarát Dodonra a voksok 
több mint 99 százalékának ki-
értékelése alapján a választáson 
résztvevők mintegy 43 százalé-
ka szavazott.

Sandu, aki a két héttel ko-
rábbi első fordulóban is már az 
élen végzett – akkor a külföldön 

élő moldovaiak szavazatainak több 
mint 70 százalékát begyűjtve –, az 
első nő lesz a Moldovai Köztársa-
ság államfői tisztségében.

A 48 éves győztes politikus már 
néhány órával korábban köszöne-
tet mondott minden hazai és kül-
földi szavazónak, amiért a korona-
vírus-járvány, a visszataszító vá-
lasztási kampány és a sok helyütt 
nehézségekbe ütköző voksolás el-

lenére is példátlan számban éltek 
szavazati jogukkal, megmutatva, 
hogy hazájuk sorsa nem közöm-
bös a számukra.

Sandu ugyanakkor arra is fi-
gyelmeztetett, hogy az elkövetke-
ző órákban komoly feszültségek-
re kell számítani, ezért arra szólí-
totta fel a rendőrséget és a válasz-
tási hatóságokat, hogy teljesítsék 
a kötelességüket és ne engedjenek 
meg semmilyen csalást a szavaza-
tok számlálásában.

Egyúttal arra kérte az embe-
reket, hogy maradjanak éberek és 
őrizzék meg a hidegvérüket.

A hivatalban lévő Igor Dodon 
a már sejthető veresége ellené-
re meglehetősen optimistának 
mondta magát, kijelentve, hogy 
a saját előrejelzések szerint bel-
földön megnyerné a választást. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy fel-
készült a vereségre, mert a mol-
dovai diaszpóra szavazatai egy-
értelműen befolyásolják a válasz-
tási eredményt. Sanduhoz hason-
lóan ő is nyugalomra intette a hí-
veit. „Mindent el fogunk követ-
ni, hogy ne engedjünk meg (va-
lamiféle) destabilizációt” – tet-
te hozzá.

A chisinaui Európai Politika 
és Reformok Intézetének igazga-
tója, Iulian Groza az AFP fran-
cia hírügynökségnek nyilatkoz-
va úgy vélekedett, hogy Maia 
Sandu győzelme a térségre gya-
korolt orosz befolyás egyértel-
mű csökkenésére utal. Szerinte 
Sandu, aki 2010 és 2012 között 
a Világbanknál dolgozott tanács-
adóként, elő fogja mozdítani a re-
formokat és képes lesz a nemzeti 
érdekek védelmére, párbeszédet 
folytatva Oroszországgal.

Oroszország, amely idén már 
tiltakozó mozgalmakkal szembe-
sült a befolyási övezetéhez tartozó-
nak tekintett Fehéroroszországban 
és Kirgizisztánban is, a moldo-
vai elnökválasztási kampányban 
nyíltan a hivatalban lévő Dodont 
támogatta. Vlagyimir Putyin 
orosz elnök fogadta őt a Kreml-
ben és pénzügyi segítséget ígért 
Moldovának, amelynek mezőgaz-
daságát idén súlyosan visszavetet-
te a szárazság. Az orosz vezetés 
emellett azzal vádolta Washing-
tont, hogy forradalmi forgató-
könyvet írt novemberre Moldova 
számára, ahol már korábban is 
volt példa a választások eredmé-
nyének kétségbe vonására.

MTI

Muszlim diákok tartják rettegésben a 
német tanárokat

Egy tizenegy éves diák lefejezés-
sel fenyegette meg tanárát Ber-
linben. Miután az iskola nyilvá-
nosságra hozta az esetet, öt má-
sik intézmény is jelezte, náluk is 
történtek hasonló fenyegetések.

Muszlim diáktól és családjától 
rettegnek a tanárok egy berlini is-
kolában. A tanuló azzal fenyegette 
meg az egyik pedagógust, hogy az 
a sors vár rá, ami a Párizs külváro-
sában lefejezett tanárra.

Kisebb lavinát indított el Né-
metországban a francia tanárgyil-
kosság. Európa-szerte megemlé-
keztek a meggyilkolt történelemta-
nárról, így Németországban is. En-
nek kapcsán egy berlini iskolában 
egy tizenegy éves muszlim fiú pár 
nap leforgása alatt kétszer is megfe-
nyegette tanárnőjét. Az első fenye-

getést az egyperces megemlékezés-
re időzítette, ekkor a fiú hangosan 
állította, hogy egyetért a francia 
gyilkossággal – mondta Noll Ka-
talin a közmédia tudósítója.

Az eset miatt behívatták a fiú 
szüleit, akik azonban nem voltak 
hajlandóak az együttműködésre és 
az iskolára hárították a felelősséget.

Miután a tanárnő nemtetszését 
fejezte ki a szülők reakciója miatt, a 
fiú ismét megfenyegette őt, ha nem 
hagyja békén a szüleit, úgy járhat, 
mint a francia történelemtanár.

Németországban gyakori, hogy a 
tanárok nem mernek beszélni a hason-
ló esetekről. De miután a berlini isko-
la nyilvánosságra hozta az incidenst, 
öt másik intézmény is jelezte, náluk is 
történtek hasonló fenyegetések.
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 Ukrajnában a járvány 9 millió embert 
sodor a jövedelmi szegénység szélére

Egy friss ENSZ kutatás szerint a 
COVID-19 elnevezésű vírus által 
okozott járvány az elmúlt évtized 
legsúlyosabb gazdasági recesszió-
ját okozhatja Ukrajnában.

Ennek következtében 9 millió-
an kerülnek a jövedelmi szegénység 
szélére – írja a Vesti.ua hírportál.

A kutatók szerint a járvány okoz-
ta válság következtében a 2010 óta ta-
pasztalt eddigi legjelentősebb veszte-
ség érheti az ukrán gazdaságot.

A járvány kezdetén a háztar-
tások 80%-ának volt jövedelem 
kiesése, és a családok több mint 
40%-ánál valamelyik családtag el-
vesztette a munkáját.

A kutatásba nincs külön Uk-
rajna keleti régióira vonatko-
zó adat.

A konfliktus sújtotta térségek 
számára a válság végzetes társa-
dalmi-gazdasági következmények-
kel járhat.

Nem érdekli a francia 
himnusz a muszlim fiatalokat

Nem érdekli őket a francia 
himnusz, szerintük ez csak 
egy régi harci induló, amivel 
nem tudnak mit kezdeni – ezt 
mondták muszlim fiatalok, 
miután a francia kormány 
egyik tagja meglátogatta őket 
egy francia kisvárosban. Szó-
lásszabadságról és vallásról 
akart velük beszélgetni az ál-
lamtitkár, de csak ellenállás-
ba ütközött. Feszültségoldás-
nak szánta a himnusz közös 
eléneklését, de az csak még 
nagyobb ellenérzést váltott 
ki a fiatalokból – derült ki az 
M1 Híradójából.

A szólásszabadságról és a 
vallásról beszélgetett egy fran-
cia államtitkár a napokban 15 és 
20 év közötti tinédzserekkel egy 
középnyugat-franciaországi kis-
városban.

A találkozó célja az volt, 
hogy elkezdődjön egy párbeszéd 
a francia kormány és a muszlim 
fiatalok között. Csakhogy sem-
mi sem a terv szerint alakult. A 
diákok ugyanis láthatóan ellen-
ségesen viselkedtek, és hallani 
sem akartak arról, amiről a po-
litikus beszélt.

Helyette elkezdték sorolni 
a sérelmeiket. Követelték pél-
dául, hogy muszlim fejkendőt 
hordhassanak a középiskolák-
ban, és hogy ne lehessen isten-
káromlást elkövetni. Szerintük 
meg kellene tiltani azt is, hogy 
az újságírók az iszlámról be-
széljenek.

Az államtitkár hiába nyug-

tatta őket. Elmondta azt is, hogy 
a francia törvények szerint a val-
lásoknak nincs helye az iskolák-
ban, és ez mindenkinek az érde-
ke. A diákok azonban hajthatat-
lanok voltak.

Az esemény legkínosabb 
pontja csak ezután következett. 
Az államtitkár hogy oldja a fe-
szültséget elkezdte énekelni a 
francia himnuszt, de ez csak olaj 
volt a tűzre. A fiatalok nem csak, 
hogy ülve maradtak, de a több-
ség meg se szólalt. Sőt, volt, aki 
felháborodott.

A La Marseillaise egyébként a 
francia forradalom idején szüle-
tett. Később vált a franciák nem-
zeti himnuszává. Már évszáza-
dok óta éneklik a franciák, szin-
te minden rendezvényen, megem-
lékezésen és sporteseményen fel-
csendül. Sokan úgy gondolják ez 
nem csak himnusz, hanem a sza-
badság jelképe is.

Legutóbb a hét közepén szó-
lalt meg egy párizsi világhábo-
rús megemlékezésen, amelyen 
Emmanuel Macron francia elnök 
is részt vett.

De énekelték a franciák azon 
a szólásszabadságért rendezett de-
monstráción is, amelyet a lefeje-
zett történelemtanár miatt szervez-
tek néhány hete. Akkor a helyiek 
azt mondták: ezzel fejezik ki azt, 
hogy kiállnak a köztársaságukért 
és a szabadságukért.

Október végén Párizs közelé-
ben egy fiatal iszlamista merény-
lő gyilkolt meg egy történelemta-
nárt, aki a szólásszabadságról szó-

ló óráján Mohamed-karikatú-
rákat mutatott be. Az eset nagy 
port kavart. A kormány a hason-
ló esetek elkerülése miatt dön-
tött úgy, hogy beszélgetést kezd 
a muszlim diákokkal.

Emmanuel Macron állam-
fő pedig egy összehangolt prog-
ramot is hirdetett a politikai 
iszlamizmus ellen és kiállt a 
karikatúrák mellett, mondván, 
Franciaországban szólásszabad-
ság van.

„A muszlim országok és 
Franciaország közötti viszony 
azonban ezzel csak tovább mé-
lyült. Bangladesben tízezrek vo-
nultak utcára. Isten verje Francia-
országot, Isten verje Macront”! 
– harsogott több ezer tüntető tor-
kából Törökországban is.

Recep Tayyip Erdogan török 
elnök is élesen kritizálta a fran-
cia elnököt.

„Macronnak szüksége lenne 
egy mentális kezelésre. Mi mást 
lehetne mondani egy olyan ál-
lamfőnek, aki nem érti a val-
lásszabadság elvét, a saját or-
szágában élő több millió ember 
hitét” – mondta Recep Tayyip 
Erdogan.

Franciaországban jelenleg is 
a legmagasabb fokozatú terror-
készültség van érvényben. Az 
elmúlt hetek tapasztalatai alap-
ján ugyanis most is tartanak radi-
kalizálódott emberek egyéni me-
rényleteitől.

A francia titkosszolgála-
tok adatai sem megnyugtatók. 
Jelenleg mintegy nyolcezer 
iszlamistáról tudnak Francia-
országban, közülük 48-at to-
loncoltak ki az elmúlt három 
hónapban, és további 231 kül-
földi vár arra, hogy a szár-
mazási országa visszafogad-
ja őket.

Az ukrán külügyminiszter, 
Dmitro Kuleba szerint, ha Uk-
rajnában szigorú karantén be-
vezetésére kerül sor, akkor a ha-
tóságok fontolóra veszik a hatá-
rok lezárását.

Elmondása szerint eddig a hét-
végi karantén miatt elkerülték a tel-
jes karantén bevezetését. Ezért a 
közeljövőben a kormány nem ter-
vezi a határok lezárását.

Kuleba: Szigorú karantén bevezetése 
esetén Ukrajna lezárhatja határait

„Ha teljes karantént vezetnek 
be, akkor nyilvánvalóan fontolgatni 
fogják a határok lezárását”– mond-
ta a miniszter.

Korábban az ukrán Miniszte-
ri Kabinetnél kijelentették, hogy 
a hétvégi karantén végrehajtásá-
nak elmulasztása esetén a kor-
mánynak erősebb korlátozásokat 
kell előírni,  például az ország tel-
jes lezárását.

Egyetlen választás nem fogja megállítani 
az Egyesült Államok hanyatlását

Barack Obama szerint mélyült 
az amerikai társadalom megosz-
tottsága az elmúlt években, és en-
nek a folyamatnak a megállításá-
hoz az idei elnökválasztás önma-
gában nem lesz elég.

A volt amerikai elnök a BBC 
brit közszolgálati televíziónak 
adott, szerdán műsorra kerülő, 
egyes részleteiben a BBC által elő-
re ismertetett interjúban kijelenti: 
Amerika most megosztottabb, mint 
amikor ő 2008-ban megnyerte az el-
nökválasztást.

Obama szerint ezért részben 
Donald Trump jelenlegi elnök is 
okolható, ő ugyanis aktívan szítja a 
megosztottságot, mivel úgy érezte, 
hogy ez felel meg a politikájának.

A jelenség azonban már Trump 
előtt is érzékelhető volt és távozása 
után is fennmarad – mondta a volt 
amerikai elnök.

Hangsúlyozta: hatalmas mér-
tékben hozzájárultak a megosztott-
sághoz „az őrült összeesküvés-el-
méletek, valamint az a jelenség, 
amelyet néhányan az igazság le-
bomlásának neveznek, amikor nem 
számítanak a tények, amikor min-
denre kilövési engedély van”.

Ennek a folyamatnak a vissza-
fordításához Obama szerint több-
re lesz szükség egyetlen elnökvá-
lasztásnál.

Kijelentette: azok számára, akik 
kizárólag jobboldali médiumokat 
néznek, ő is teljesen felismerhe-
tetlen, mivel az ilyen médiatartal-
makból róla körvonalazódó portré 
inkább karikatúrának tűnik, amely-

nek semmi köze ahhoz, amit mond 
vagy gondol.

Milliók fogadták el azt a kép-
zetet is, hogy Joe Biden szocialista 
vagy azt, hogy Hillary Clinton ré-
szese volt valamiféle gonosz ösz-

szeesküvésnek, amely pedofil bűn-
szövetkezetekkel tartott kapcsola-
tot – fogalmaz a BBC-interjúban 
az előző amerikai elnök.

Hozzátette: az ilyen tartalmak 
most is folyamatosan keringenek 
és „nem marad következmények 
nélkül, ha mindezt az ország leg-
nagyobb hatalmú választott tiszt-
viselője is terjeszti”.

Obama szerint jóllehet az el-
múlt években a hagyományos fő-
sodorhoz tartozó sok médiaszerve-
zet meghonosította az információk 
tényszerűségének ellenőrzését az 
online felületeken megosztott álin-
formációk terjedésének megfékezé-
se végett, ám gyakran ez sem elég-
séges, mivel „a valótlanságok az 
egész világot megkerülik, mire az 
igazság egyáltalán kijut az ajtón”.
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„Milyen nagy alkotásaidnak 
száma, Uram! Valamennyit 
bölcsen alkottad, tele van a 
föld teremtményeiddel. Ke-
zed alkotott és megerősített, 
Tégy értelmessé, hogy meg-
tanuljam parancsolataidat!” 
(Zsolt 104,24; Zsolt 119,73)

Tudjuk, hogy mi emberek – 
a világegyetemmel együtt – Is-
ten teremtménye, alkotása va-
gyunk. Ő formált olyanná és 
azzá, akik vagyunk. Vigyáz-
zuk-e Isten kezének munká-
ját? Azt nem kérdezem, hogy 
meg vagy-e elégedve magaddal, 
mert biztosan egy halom kifo-
gásod van: miért ebben a korban 
születtem, miért nem egy má-
sik családban, miért nem kék 
a szemem, miért nem göndör a 
hajam, miért hullt ki a hajam, 
miért vagyok kövér, miért nem 
vagyok hat centivel magasabb, 
miért lettem férfi, miért nem let-
tem férfi ...?

Állj meg egy pillanatra! Te 
nem becsülöd Isten alkotását, 
kritizálod, bírálod a Teremtőt! 
Ő ilyenné formált, mert Neki 
te így vagy szép!

Mivé tetted Isten alkotását? 
Itt elsősorban nem külsőségek-
re gondolok. Mindenki a saját 
ízlése szerint dönti el, hogyan 
korrigálja, szépítgeti magát. De 
mivé alacsonyítod le testedet, 
amely a Szentlélek temploma 
kell legyen?!

Mit hordozol a szívedben? 
Gyűlöletet, haragot, amitől ki-
lyukad a gyomrod, vagy a vér-
nyomásod a mennyezetig ug-
rik... Dohányzol – fertőződ, 
pusztítod a tüdődet, ereidet... 
Tudod, hogy az alkohol felold-
ja az idegsejteket védő finom 
zsírpárnákat, s mégis alkoho-
lizálsz... Erkölcstelen életmód-
dal fertőzöd a tested, és a lelked, 
az érzelmeid is sérülnek... Mi-
ért, miért rombolod Isten alko-
tását? Felelős vagy a testedért 
Istennek, aki alkotott, és fele-
lősséggel tartozol családodnak, 
utódaidnak. Mert nem mind-
egy, hogy mit hordoznak sejtje-
id, mit adsz, mit örökítesz gyer-
mekeidben tovább.

Köszönd meg az Úrnak azt 
a testet, amit Ő adott neked! 
Kérd az Ő védelmét, egészsé-
get! S ha fáradt vagy beteg a 
tested, erőt is kapsz, és gyó-
gyulást is ad, csak kérd bátran. 
A bűn megrontja testedet, lelke-
det egyaránt. De Isten szent ke-
zének érintése gyógyít, formál 
és újjá tesz.

Simulj bele engedelmesen 
Isten drága tenyerébe! Más sze-
retnél lenni? Mássá lehetsz, de 
engedd, hogy a teremtő Isten 
formálja át életedet. 

Mennyi igazítanivalót talá-
lunk mi a külsőnkön, pedig mi-
lyen bölcsen teremtetted, for-
máltad testünket, Uram! De a 
bűn eltorzította életünket. Sza-
badító Uram, bocsáss meg ne-
künk, amikor nem vigyázzuk, 
nem őrizzük a ránk bízott kin-
cset. Megváltásodra van szük-
ségünk, Jézus. Tisztítsd meg szí-
vünket! Adj testi gyógyulást és 
hálás, Téged dicsérő, magasz-
taló életet! Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Tested Isten 
temploma!

Szülők nélkül – gondoskodó 
szeretetben

Hétköznapok a nagydobronyi gyermekotthonban

– Az intézmény eredetileg sé-
rült gyermekek otthonaként in-
dult, merthogy elsősorban kü-
lönböző betegségekkel diagnosz-
tizált lányokat hoztak ide, aki-
ket családok nem fogadtak be. 
Viszont itt megfelelő gondosko-
dás után egy részükről egy idő 
után kiderült, hogy egészségesek, 
csupán az állami intézmények-
ben, csecsemőotthonokban nem 
kapták meg a megfelelő ellátást, 
nem foglalkoztak velük, így fej-
lődésükben visszamaradtak. Vol-
tak, akiknek a fejlapjára azt ír-
ták: debil, pedig csak elhanya-
golták őket. Mára közülük van, 
aki boldog, egészséges család-
anya, van, aki tanít például 
a cigányiskolában, vagy ép-
pen a Schweitzer Albert Re-
formátus Szeretetotthonban 
ápolóként dolgozik. Éppen 
ezért is változott meg a gyer-
mekotthonunk státusza, ez a 
jövőre 25 éves intézmény ma 
egészséges és sérült lányok 
közös otthona. 

– A negyedszázad már 
egy emberöltőnyi kor. Hány 
lakója volt és van most az 
intézménynek?

– Az indulás óta több 
mint 120 lakója volt az ott-
honunknak, jelenleg 78 bent-
lakónk van, közülük 53-an 
kiskorúak. Úgyhogy nem 
egyszerű nálunk a logisztika.

– Merthogy ők óvodába, 
iskolába járnak.

– Így van. Reggelen-
te nyolc kislányt oviba kell vin-
nünk, hét alsós gyerekünk van. 
A nagyobbak többsége a helyi 
középiskolában tanul, idén he-
ten folytatják tanulmányaikat a 
Nagydobronyi Református Líce-
umban. Van egy siketnéma kislá-
nyunk, ő Ungváron a bentlakásos 
iskolában tanul, hétvégén viszont 
ide jön haza. Azok, akik komo-
lyabban sérültek, betegek, ők ma-
gántanulók. Hozzájuk ide járnak 
a pedagógusok. Rajtuk kívül van 
két nagyon lelkiismeretes, sze-
retőszívű, türelmes, odaadó pe-
dagógusunk – Balog Viktória és 
Hidi Andrea – akik a hét öt nap-
ján teljes munkaidőben itt fog-
lalkoznak velük délelőttönként, 
délután pedig az alsósok felzár-
kóztatását végzik, mintegy sajá-
tos napköziben. Ők hétvégéken 
még a gimnazistáinknak is tud-
nak segíteni. De külön iskolafel-
készítés is folyik nálunk a „bal-
lagó” ovisokkal. A két pedagó-
gus mellett persze végtelenül tü-
relmes, nemes lelkű nevelőink is 
vannak, akiknek anyai gondosko-
dása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
egészséges lelkületű gyermeke-
ket neveljünk. 

– Tudnak-e továbbtanulni a 
gyermekotthon lakói?

– Végtelenül hálásak va-
gyunk, mert nem vesznek el a 
tehetséges lányaink, sokuk szí-
vében óriási tudásvágy van. Je-
lenleg négy főiskolásunk van, 
ketten nappalin tanulnak. Egyi-
kük ukrán nyelv szakon kezd-
te a tanévet, de angolra is fel-
vételt nyert, a másikuk óvoda-
pedagógusnak készül. Egy lá-
nyunk levelezőn végzi az óvo-
dapedagógiát, mert úgy döntött, 
hogy közben dolgozni szeretne 
itt, nálunk. A negyedik lányunk 

szociálpedagógiát tanul, szintén 
levelezőn. Szeptembertől egy kis-
lányunk az Ungvári Művészeti és 
Közművelődési Koledzsben kezdte 
meg tanulmányait, ő koreográfus-
nak készül. De felvették a főisko-
lára is ukrán szakra, viszont a tánc 
jobban vonzotta, ez volt az álma. 
Valamennyien úgy nyertek felvé-
telt, hogy külön tanárhoz nem jár-
tak, s az egyik a ZNO-n négy tan-
tárgyból négyet abszolvált, másik 
kettő pedig háromból hármat. Ezt 
nagyon nagy eredménynek tartjuk.

– Vannak már diplomásaik is?
– Igen. Natikánk óvodapedagó-

giát végzett. Egyelőre itthon dol-
gozik, de Budapestre készül ön-
kéntesnek egy évre. Egy másik lá-
nyunkat meg épp szeptember ele-

jén kísértem ki Budapesten a Liszt 
Ferenc repülőtérre. Ő ukrán filo-
lógus, emellett nagyon jól beszéli 
az orosz, a szlovák, a cseh nyelvet 
is. A szláv nyelvek mellé az angolt 
szeretné erősíteni, így most Lon-
don mellé utazott egy baráti csa-
ládhoz, ahol bébiszitterként fog 
önkénteskedni. De felvették ott 
egy nyelviskolába, hogy még job-
ban tökéletesítse angol nyelvtudá-
sát, mert tolmácsnak készül. Ha Is-
ten is úgy akarja, 12 hónap múlva 
jön haza. Ő most 23 éves. Nagyon 
nehéz volt elengedni. Azzal búcsúz-
tam tőle, hogy Istennek adjon há-
lát, hogy eddig eljutott, s a legna-
gyobb köszönet az lesz a társai felé, 
ha példát mutat nekik, hogy olyan 
ingerszegény környezetből is, mint 
ahonnan ő hozzánk került, s hogy 
a gyermekotthonból is mindenki 
megvalósíthatja álmait.  

– Mi a helyzet a szakmaszer-
zéssel?

– Nagy áldás számunkra, 
hogy a szomszédságunkban van 
az Egán Ede Szakképzési Cent-
rum Nagydobronyi Szakképzé-
si Központja. Egy lányunk már a 
második tanévét kezdte meg ott. 
Közben férjhez ment a nyáron, de 
folytatja tanulmányait: fodrásznak 
készül. Egy lányunk jövőre ide akar 
szakácsszakra jelentkezni. A régiek 
között is van, aki pincérnek vagy 
manikűrösnek, fodrásznak, varró-
nőnek tanult, amilyen lehetőségük 
volt. Próbáljuk szakma felé orien-
tálni lányainkat. Mindig mondom 
nekik, mennyire fontos minden 
szakma, csak becsületesen kell el-
végezni a munkánkat. Persze, aki-
nek van rá tehetsége, azt irányít-
juk a főiskolára. Nagyon elége-
dettek vagyunk az ott folyó mun-
kával. És annak is nagyon örü-
lünk, hogy Gogola István vezeté-

sével szakmai gyakorlatra is érkez-
nek hozzánk ottani diákok, s látva 
őket, beszélgetve velük, a lányaink 
még inkább kedvet kapnak hozzá, 
hogy ott tanuljanak. Nemrégiben a 
sikeresen érettségizett, illetve dip-
lomás lányaink személyes levélben 
írták meg élettörténeteiket, érzései- 
ket, köszönték meg a támogatók-
nak, hogy eljuthattak az érettségi-
ig, a diplomáig. Volt, aki elmond-
ta, milyen környezetből jött, hogy 
csak ukránul beszélt, s milyen nehéz 
volt az iskolában, s most milyen ha-
talmas ajándéknak tartja, hogy ma-
gyarul beszélhet, s mennyire há-
lás, hogy magyar emberek karol-
ták fel. Most örül, hogy a magyar 
nemzet tagjának mondhatja magát, 
s hogy itt megtapasztalta Isten ha-
talmas szeretetét is. Főtámogatónk-
nak, a Nemzeti Államtitkárságnak 
is elküldték a leveleket, és Potápi 
Árpád János államtitkár személyes 
választ küldött mindenkinek. Ki-
nyomtattam azokat nekik, sokan ki-
tették a szobájuk falára, és többször 
is elolvassák. Egyébként én magam 
is meghatódva olvastam a lányok 

levelét, megdöbbentett, mennyire 
komolyan gondolkodnak, mennyi-
re jól látják a helyzetüket, s milyen 
őszintén hálásak azért, hogy felka-
rolták őket, hogy akadtak támoga-
tók, akiknek köszönhetően ruhát, 
élelmet, otthont kaptak, s hogy tu-
dással, hittel felvértezve léphetnek 
ki az életbe, s hogy érezhetik: sze-
retik őket. Ez Isten munkája.

– A lányok általában vágynak 
a családra, a gyerekre…

– Természetesen a mi lányaink-
ban is megvan ez a vágy. Hála Is-
tennek, már sokan férjhez mentek. 
És már gyermekeik is születtek. 
Egyébként ez a legnehezebb, hogy 
nincs mellettük az anyukájuk, hogy 
nem hívhatják fel őket, nem tudják 
kinek elmondani, hogy nagymama 
lett… Amikor férjhez adjuk a lánya-
inkat, mindig megköszönöm a vő-
legény szüleinek, hogy befogadták 
a családjukba, s imádkozunk azért, 
hogy valóban otthonra találjanak. 

– És mi történik azokkal, akik 
felnőttek, de még nem mentek férj-
hez? 

– Hála Istennek, 2014-ben a 
gyermekotthon területén sikerült 
felépíteni a Gondoskodás Házát, 
ahol a 18+ évesek számára négy 
lakást alakítottunk ki. Egy lakás-
ban négyen laknak, ketten egy-egy 
szobában, úgy, hogy a sérülteknek 
az egészségesek tudjanak segíteni. 
Egyébként az első szint akadály-
mentesített. Minden lakáshoz tarto-
zik vizesblokk és konyha is. A fel-
nőtté vált lányaink többsége dol-
gozik, így már van saját keresetük 
is, amit maguk osztanak be. A ne-
velésük folyamán arra törekszünk, 
hogy megtanuljanak önellátók len-
ni, a gazdaságunkban megismer-
kednek a termeléssel, a konyhánk-
ban megtanulnak sütni, főzni, úgy-
hogy reményeink szerint jó gazda-

asszonyok lesznek – mondja Vik-
tória tiszteletes asszony, s szemé-
ben tiszta, anyai szeretet csillog, 
mikor „lányairól” beszél. 

Akkor is, amikor nem éppen 
a sikertörténetek kerülnek terí-
tékre. Mert bizony vannak ám 
itt kemény dolgok is. Hosszú 
folyamat az, amíg a Szentlélek 
segítségével sikerül megértetni 
velük, hogy Isten szereti őket is. 
Vannak, akik nehezen békélnek 
meg sorsukkal, s ott van bennük 
a kérdés: miért engedte meg Is-
ten, hogy ilyen élethelyzetbe ke-
rüljenek? Miért nem szeretik őket 
a szüleik, miért dobták el maguk-
tól? Sokan anonim levelekben 
öntik ki szívüket, amit az ima-
teremben bedobhatnak egy do-
bozba. Ezekből kiderül, hogy na-
gyon-nagy harcokat vívnak ma-
gukban… De az itt dolgozók el-
hívatottságának, szeretetének kö-
szönhetően többségük egészsé-
ges lelkülettel kerül ki az életbe.  

De ismerkedjünk meg két, 
épp otthon tartózkodó fiatal 
hölggyel. Scsoka Irénke 17 év-

vel ezelőtt, 3 évesen, sú-
lyos csípőficammal került 
a gyermekotthonba. Több-
ször műtötték, itt kezdett 
el járni. Barátnőjével, a 
most 21 éves Farkas Na-
táliával – ő 2 évesen ke-
rült ide – együtt elvégezte 
a Nagydobronyi Reformá-
tus Líceumot.

– Érettségi után először 
Ungvárra készültem szak-
iskolába, de végül inkább 
itt maradtam, hogy a sérült 
gyerekekkel foglalkozhas-
sak – vallja Irénke. – Ta-
valyelőtt egy évet önkéntes-
ként Baján töltöttem egy la-
kóotthonban. Amikor haza-
jöttem, a konyhán dolgoz-
tam, mert azt is ki szeret-
tem volna próbálni, és na-
gyon tetszett, most pedig a 

kiscsoportosokkal foglalkozom. 
– Badó Margit tanárnő aján-

latára az óvodapedagógiát vá-
lasztottam a líceum után, és si-
keresen be is fejeztem a főis-
kolai tanulmányaimat – mondja 
Natika. – Egyelőre nem álltam 
itthon munkába, mert egy év ön-
kéntes munkára Magyarországra 
készülök, csak a koronavírus-jár-
vány miatt még nem tudtam el-
utazni. Talán Ózdon fogok fog-
lalkozni hátrányos helyzetű fiata-
lokkal. Addig meg itthon segítek. 

A jövőről szólva Irénke el-
mondta, hogy szeretne tovább-
ra is gyerekekkel foglalkozni, 
de Magyarországra is szívesen 
elmenne, hogy másoknak segít-
sen. Aztán meg férjhez menne, 
családról álmodik, és örömmel 
dolgozna óvodában, vagy gyer-
mekotthonban, mindenképpen 
gyerekekkel. Natika külföldön 
szeretne munkát vállalni, hogy 
anyagilag megalapozza a jövő-
jét, hogy önállósulhasson. Mind-
ketten kiegyensúlyozottnak tűn-
nek, határozott elképzelésekkel, 
vidáman számolnak be közös ki-
rándulásaikról, vásárlásaikról. 
Csak akkor komorodik el tekinte-
tük, amikor a családjukra terelő-
dik a szó. Natikának érezhetően 
fáj, hogy a családja soha nem ke-
reste, s nem is tud róluk semmit. 
Irénke egyszer „hazalátogatott”, 
viszont fájdalmas emlékként él 
benne ez a találkozó. De gyor-
san elhessegetik a komor gon-
dolatokat, s inkább arról beszél-
nek, hogy ők csupa szeretettel 
fogják majd elhalmozni a gyer-
mekeiket. S hogy ez így is lesz, 
arról meggyőzött az a gyöngéd 
szeretet, amivel a köréjük gyűlt 
kicsikhez fordultak…

Marton Erzsébet
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Ám egy dolog mostaná-
ig még nem került szóba, pe-

dig szintén egy kifejezetten 
beregszászi jelenség, amely a 
múlt század hatvanas éveinek 
közepétől egészen a nyolcva-
nas évek végéig meghatározta 
a délutáni, esti korzó hangula-
tát. Utána érdeklődtem: akko-
riban csoportokba verődött fia- 
talok más városokban is sé-

Egy lokálpatrióta feljegyzései

A beregszászi korzó. 
Lázadó ifjúság

Mitől is olyannyira más a hangulata ennek a Vérke-parti kisváros-
nak? Továbbra is próbáljuk ezt a titkot megfejteni, amely, mint je-
leztük, sok-sok összetevőből áll. Írtunk már arról, hogy a múlt szá-
zad elején a Vérkén esténként színes lampionokkal felszerelt csó-
nakok, szandolinok ringatóztak a vízen, beszámoltunk szecessziós 
épületeiről, nagyszerű szőlősgazdáiról, pincesorairól és borházai-
ról. S természetesen azokról a nagyszerű pedagógusokról, orvosok-
ról, ügyvédekről, akik itt tevékenykedtek. 

táltak a központban, különösen 
a hétvégeken, ám ilyen szerve-

zett formában, mint tették ezt a 
beregszásziak, Kárpátalján se-
hol sem. A hetvenes évek elejé-
re kialakult ennek a pontos kore-
ográfiája. Ha valaki fentről, va-
lamelyik emeleti ház ablakából 
kinézett, annyit láthatott, hogy 
öt-hatfős csoportok egymással 
szemben hullámoztak végig a vá-

ros sétálóutcáján. Egye-
sek vállán az akkor fris-
sen divatba jött hatalmas 
orsós magnó vagy ele-
mekkel működő rádió, 
s ezekből természetesen 
hangos zene szólt. Ám 
érdekes módon ez a tár-
salgást egy csöppet sem 
zavarta. Jellemző mó-
don az egy sorban sétá-
ló fiatalok nem csupán a 
velük együtt menetelők-
re figyeltek, hanem jól 
megnézték a velük szem-
ben jövőket is. Hisz va-
laki mindig szeretett vol-
na találkozni valakivel… 
Erre igazából akkor nyí-
lott mód, ha a csapat a tér 

két, végén 
kialakult 
rész egyi-
kéhez ér-
kezett. Az 
e g y i k  a 
kultúrház 
előtti tér, a másik 
pedig a mostani 
közlekedési lám-
pa előtti tér volt. A 
két akkori szóhasz-
nálattal élve ma-
jomszigetnek ne-
vezett placcon az-
tán ráérős beszél-
getés folyt az ifjú-
ság körében. Mi-
vel,  mint mond-
tuk, ilyenkor már 
bárki otthagyhatta 
korábbi csoport-
ját, hogy egy má-
sikhoz csatlakoz-
zon. S találkozzon 

azzal, akit, mint mondottuk, leg-
inkább látni szeretett volna. Mert, 
ahogy mondani szokás, minden-
ki itt volt, aki számított. Estén-
ként háromszázötven-négyszáz 
(!) fiatal adott egymásnak rande-
vút, s egy idő után legalább arc-
ról ismert mindenki mindenkit. 
Ám ez nem is igen nagy kunszt, 

ha belegondolunk, hogy a vá-
ros egyetlen magyar középisko-
lája felső tagozata - a kilenc- ti-
zedikesek -  hét-nyolc párhuza-
mos osztályt számlált. Ez az ön-
magában több mint kétszáz fiatal 
az iskolai szünetekben az udva-
ron vagy a büfében gyakran ösz-
szefutott. S ahogy lenni szokás, 
mindenki számon tartotta az is-
kola ilyen szempontból megha-
tározó személyiségeit. 

A korzón a magyaron kívül 
más szó nemigen hallatszott, le-
számítva persze azt, hogy a Rá-
dió Luxemburg csupa akkori menő 
nyugati zenekarok számait közöl-
te. Természetesen angol nyelven, 
amely finoman szólva nem volt 
az akkori fiataljaink erőssége. De 
hát mit számított ez! De ha valaki 
az Okeán, a VEF, a Meridián, az 
Oreola vagy más típusú rádiójának 
a keresőgombjával megkereste az 
újvidéki (Radio Novi Sad) adót, ott 
a műsorvezető már magyarul kon-
ferálta fel a soron következő dalt. 

No de mitől volt lázadó ez 
az ifjúság? Akik közül csak-
nem kivétel nélkül minden-
ki komszomoltag volt, már-
pedig a hivatalos megfogal-
mazás szerint ez a kommunis-
ta párt kimeríthetetlen ifjúsá-
gi élcsapatát jelentette, egyben 
utánpótlását biztosította. Ta-
lán csak nem attól, hogy a fiúk 
vállig érő hosszú hajat visel-
tek, és akárcsak a lányok, tra-
péznadrágot hordtak, s a sze-
rencsésebbek már akkor far-
merben, bőrzakóban feszítet-
tek, s a lányok közül egyesek-
nek a rövidke szoknyáját hasí-
tott bőrből varrták, akárcsak a 
ruhafelsőjüket, amelynek ujját 
régi jó indián szokás szerint sű-
rűn bevagdalt bőr díszítette?! 
Egyébként hogyan is lázadha-
tott ez az ifjúság, melynek tag-
jai közül mindenki vagy tanult 
vagy dolgozott.

Kovács Elemér
 (Folytatjuk)

Molnár János beregszászi ró-
mai katolikus esperes-plébános 
életében már gyermekkorától je-
len van a hit megélése. A fiatalok 
és az idősebbek egyaránt fordul-
hatnak hozzá útmutatásért. Ismer-
jük meg őt! 

– Mit tudhatunk az atyáról?
– Munkácson születtem, egy 

magyar keresztény családban. A 
középiskolai tanulmányaimat a 
Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Kö-
zépiskolában végeztem. Már első-
áldozó koromtól részt vettem az 
oltár körüli szolgálatban minist-
ránsként. Csáti József plébános 
elhivatottsága annyira megraga-
dott, hogy már akkor eldöntöttem, 
én is erre az útra szeretnék lépni. 
Érettségimet követően a teológiai 
tanulmányaimat Erdélyben, Gyu-
lafehérváron töltöttem. Az ottani 
élmények nagyon meghatározó-
ak voltak számomra, éveket töl-
töttem olyanokkal, akik hasonló-
képpen élik meg a kisebbségi lé-
tüket, mint mi Kárpátalján.

– Milyen élmények voltak 
ezek?

– A székelyföldi magyar-
ság összetartása hasonló, mégis 
más, mint a miénk. Jó volt lát-
ni, tapasztalni, hogy kultúráju-

Beszélgetés Molnár János esperes-plébánossal

Szeretettel szolgáljuk az Urat
A papi hivatás komoly elköteleződést kíván, egy szabadon válasz-
tott döntést Isten és az emberek szolgálatára. A lelkészre kitünte-
tett feladatot bíz a Jóisten, emellett a közösség is nagyfokú elvárá-
sokat támaszt felé. Egy jó pap közel áll a hívekhez, egész életét a 
vallás, az Istenbe vetett hit tölti ki.

kat hogyan tudják megélni. Ba-
rátságok, ismeretségek köttettek 
ott. Meghatározó volt számomra a 
csíksomlyói búcsú megtapasztalá-
sa. Ott igazán az ember, hogy mit 
jelent egy nemzet részeként együtt 
imádkozni, és egymást erősíteni. 

– Milyen érzések voltak önben, 
mikor fölszentelték?

– Szavakkal talán le sem írha-
tó az az érzés, ami akkor az ember-
ben lejátszódik, amikor az oltárnál 
a püspök atya felszentel bennün-
ket, és elindulunk Krisztus útján. Ez 
nem azt jelenti, hogy a pap egy ma-
gasabb rendű személy lenne, hanem 
ez egy más fajta szolgálatot jelent. 
2003-ban szenteltek pappá, ezt kö-
vetően Ungvárra kerültem, ott töl-
töttem be hivatásomat. Tizenegy 
évet szolgáltam a megyeszékhe-
lyen, majd Beregszászba helyeztek. 

–  Hogyan látja, mennyire van 
ma fontos szerepe az egyháznak?

– Az egyháznak fontos szere-
pe van nemcsak ma, hanem min-
dig. Az Úr Jézus azért alapította az 
egyházat, mert tudta, hogy elen-
gedhetetlen a lelki életünk szem-
pontjából, hogy ily módon is meg-
élhessük hitünket. A jelenlegi ka-
rantén helyzetben számos hívő 
körében egyre fokozódó kétség-

beesést tapasztalhatunk. Ilyenkor 
még inkább oda kell figyelnünk 
Jézus szavára, támogatására. Hoz-
zá fordulhatunk bármilyen nehéz 
időszakban, mindig meghallgat és 
segít bennünket. Ez egy próbatétel 
az életünkben. A hit szilárdságá-

nak, az Istenbe vetett bizalomnak 
a próbája, amit ki kell állnunk, és 
akkor elnyerhetjük az élet koro-
náját. Azt tapasztaltam a tavaszi 
karantén idején, amikor a temp-
lomok is bezárásra kerültek, hogy 
az emberek felismerték, mennyire 

nagy szükség van az egyházra, a 
közösségre, a hitünk megélésére.

– Lelki vezetőként különböző 
kérdéssel keresik meg.

– Ez így igaz, lelki gondokkal, 
családi problémákkal, vagy szemé-
lyes elakadásokkal keresnek meg 

az emberek. Én nem mondhatom 
meg, hogy ki és mit tegyen, de ve-
zethetem őt az Úr útján. Aki felke-
res engem, ő egy felnőtt ember, fe-
lelősséget kell vállaljon tetteiért és 
a döntéseiért, én nem dönthetek he-
lyette. Nekem az a feladatom, hogy 

az Evangélium szellemében meg-
mutassam azokat a helyesnek 
tűnő irányokat, amelyből ő kell, 
hogy kiválassza azt az utat, ame-
lyet követnie célszerű.

– A fiatalság is fogékony az 
egyház iránt?

- A fiatalság nyi-
tott az egyházi dolgok 
felé, bár kezdetben ide-
genkedve fogadja, az-
tán minél jobban meg-
ismeri, annál inkább a 
magáénak vallja. Sok-
szor nem merik maguk-
nak bevallani, hogy lel-
kük Istenre szomjazik, 
de ha megtapasztalnak 
egy személyes kapcso-
latot az Úrral, akkor 
önként fogják keresni 
társaságát. A közössé-
gi élményen keresztül 
pedig megtapasztalhat-
ják ezt a személyes kap-
csolatot.

–  Vannak olyanok 
is, akik akkor voltak fia- 
talok, amikor tiltották 
az egyházi alkalmakat.

– Ez valóban igaz, 
közösségünk felnőtt 
tagjai között akadnak 
olyanok, akik fiatal ko-
rukban nem tanulhat-
tak hittant, nem beszél-
gethettek erről. Nekik 
is szükségük van arra, 

hogy közösségben a hitről tudja-
nak beszélgetni, megélni az ösz-
szetartozás érzését. Nagyon ér-
deklődő és befogadó közösség-
ben élünk, amiért hálával tarto-
zunk az Úrnak.

Kurmay Anita
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Elejét lásd az 1. oldalon

Az őszi munkák közé tar-
tozik az állataink számára ter-
melt répa, krumpli, káposz-
ta betakarítása. De érdemes el-
tenni verembe a konyhára szánt 

sárgarépa, petrezselyem, pasz-
tinák, karalábé, káposzta, zel-
ler közül is azokat, melyek ki-
csik maradtak. A növényi leve-
leket még a szárazabb őszi na-
pokon is meg lehet szárítani. 
Ha kelbimbót, brokkolit is ter-
mesztettünk, hagyjuk a földben 
a szárát, mert bírja a kisebb fa-

Tél előtti utolsó pillanat
Aki állatot tart otthon, annak készülnie kell a télre. Tudja ezt 
minden gondos gazda, s már májusban és a nyáron is ez irányítja 
munkáját. Mert télen is kell állatainkat etetni, almozni, gondozni. 
S már tavasszal el kell vetni a takarmányrépát, gumósokat ültet-
ni, kaszálni a füvet, lucernát, hogy legyen szénánk télire. Nyáron 
hasonló a helyzet, s ha az időjárás is úgy akarja, évente ötször tu-
dunk szénát betakarítani. Annak viszont hely kell, méghozzá szá-
raz, esőmentes, hogy ne fülledjen, rothadjon be, mert akkor még 
alomnak sem lesz jó az értékes takarmány. 

gyokat. Így friss leveleket szed-
hetünk róluk nyulainknak, tyúkja-
inknak. Az őszi krumpli felszedé-
sekor érdemes háromfelé válogat-
ni a termést: a nagyobbja emberi 

étkezésre jó, a kisebbek közül az 
egészségeseket rakjuk el vetőgu-
mónak, s a sérültebb, apróbb me-
het állatainknak. A krumplit ne ad-
juk nyersen a jószágnak, jobb, ha 
rövid ideig felfőzzük, ezt jobban 
emészti a disznó, a baromfi és a 
nyúl is. Egyszerre ne adjunk so-
kat belőle, érdemesebb belekever-

ni a tápba. Őszi munka a tökfé-
lék – tök, cukkini, sütőtök, csil-
lagtök, uborkák – betakarítása és 
fagymentes helyen történő táro-
lása. A kisebb, sérült almát, kör-
tét is etethetjük, a nagyra nőtt 
disznóparéjt, a libatopot szárít-
suk meg, sok és értékes szálas-
takarmányhoz juthatunk. E célra 
jó a borsó és a bab szára is. Ha 
van kecskénk, akkor a kukorica 
szárát levelestől, csuhéstól őriz-
zük meg: a kecske szinte minden 
ehetőt lerág a kukorica száráról, 
s a maradékkal cserépkályhát is 
fűthetünk. 

N o v e m b e r  a z  i s t á l l ó 
téliesítésének ideje. Ha például 
van elég kukoricaszárunk, kö-

tözzük kévébe, s azt jó szo-
rosan támasszuk az ólak ol-
dalához. Sok hőt, szelet fog 
meg, ráadásul kéznél lesz a 
takarmány is. Figyeljünk a 
vízvezetékekre! Azokat is 
szigetelni kell, máskülön-
ben csőtörés lesz a vége. Ha 
van ablak az ólon, érdemes 
kivülről egy vagy két réteg 
fóliát szegezni. Aztán, ha 
zárt teremben akarjuk jószá-
gainkat tartani, gondoskodni 
kell a megfelelő szellőzésről, 
hogy a trágya szaga, az am-
mónia ne üljön meg, mert az 
árt jószágaink tüdejének. Ezt 
megoldhatjuk ventilátorral, 
de kéményes szellőztetéssel 
is. Nézzük át – ha van – az 

ereszt, a tetőt, ne ázzon be vé-
letlenül sem az ól, mert állataink 
száraz helyen a legkeményebb 
fagyokat is kibírják, de ha ned-
ves az alom, akkor felfáznak, 
megbetegednek, nem fejlődnek 
kellőképpen. 

Bodnár István 
kertészmérnök

Egy doboz boldogság
Dehtyárova Larissza személyre szóló meglepetései

Elejét lásd az 1. oldalon

A kreativitással és kézügyes-
séggel megáldottak akár egye-
dül is elkészíthetik, de ha hí-
ján vagyunk ennek, vagy nin-
csenek megfelelő eszközeink, 
szakemberek segítségét is kér-
hetjük.

A B e r e g s z á s z b a n  é l ő 
Dehtyárova Larissza kezei kö-
zül igazán különleges ajándé-
kok, díszdobozok kerülnek ki. 
Személyre szabott meglepe-
tései kicsiknek és nagyoknak 

is tökéletes ajándék. Vele be-
szélgettünk tervekről, kihívá-
sokról.

– Milyen ötlet indította el az 
úton, hogy egyedi ajándéktár-
gyakat készítsen?

– A kislányom születésnap-
jának közeledtével arra gon-
doltam, hogy szeretném őt 
meglepni valami igazán egye-
di és személyre szóló ajándék-
kal. Már korábban felkeltette a 
figyelmemet, hogy milyen ér-
tékesek az ilyen jellegű meg-
lepetések, és hogy mennyivel 
szorosabbra fűzik az embe-
ri kapcsolatokat. Így saját el-
képzeléseim és az internet se-
gítségével belevágtam életem 
első díszdobozának elkészí-
tésébe. Mondanom sem kell, 
nagy örömöt váltott ki min-
denkiből.

– Tanulta esetleg az elkészí-
tésüket valakitől?

– Mint mondtam, az internet 
világa nagy segítség volt a tanu-
lásban. Sok oktató videó és ol-
vasmány akad a témában, ame-
lyeket figyelmesen átnéztem. 
Természetesen sok gyakorlásra 
és kreativitásra is szükség van 
egy-egy ilyen doboz, ajándék 
elkészítéséhez, de ha az ember 
kitartó, akkor nem okoz majd 
különösebb nehézséget. Sze-
rencsésnek mondhatom magam 
abban, hogy a családom, a ba-
rátaim mindig támogatnak, mi-
kor új kihívások elé állít az élet. 
Emellett pedig a gyermekem 
öröme, mikor kézhez kapta az 
első ajándékdobozát, inspirált 

a legjobban, hogy folytassam a 
munkámat.

– Mit kínál vásárlóinak?
– Több méretű és színű 

díszdobozt készítek, ezek kül-
sőleg lehetnek egyszerű, letisz-
tult színűek egy kedves felirat-
tal, vagy a kisebbeknek mese-
figurával, léggömbbel ellátot-
tak. Emellett fényképpel ellá-
tott bögrék, puzle-ök, egyedi 
készítésű pólók is rendelhetők. 
Jelenleg csupán az interneten 
keresztül adhatják le rendelé-
seiket a vásárlók, de terveim 

között szerepel egy bolt üze-
meltetése is. Az El-Art Studio 
nevű facebook-os oldalamon 
keresztül kereshetnek meg a 
megrendelők, valamint az el-
készült tárgyak fényképeit is 
oda töltöm fel.

– A fennmaradás érdekében 
folyamatos tanulásra is szük-
ség van.

– Így igaz, bármilyen ága-
zatban is tevékenykedünk, fej-
lesztenünk kell önmagunkat. A 
világ gyorsan változik, új tech-
nikák, új divat jelenik meg, 
amihez alkalmazkodnunk kell. 
Mindig valami mást, valami 
egyénit kell mutatnunk a vá-
sárlóinknak, hogy minket ke-
ressenek. Munkáim során min-
denképpen a minőségre és a vá-
sárlók igényeinek maximális 
kielégítésére összpontosítok. 
Szeretném, ha ők boldogok és 
elégedettek lennének, mert így 
barátaiknak elmesélik, honnan 
vásároltak, és talán ők is betér-
nek hozzánk.

– További tervek…
– Mint, ahogy említettem, 

szeretnék egy saját boltot nyitni, 
ahol személyesen is találkozha-
tunk a megrendelőkkel. A polco-
kon különböző mintadarabok len-
nének kiállítva, melyekből inspi-
rálódni tudna a kedves vásárló. 
Emellett szeretném bővíteni is a 
kínálatot, még több egyedi, sze-
mélyre szabott ajándék lehetősé-
get kínálva. 

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Globális felmelegedés vagy a 
szélsőségek

Meteorológia 2020

– Mivel például az udvaro-
kon a krizantémbimbók továbbra 
is teljes díszben pompáznak – te-
szi hozzá beszélgetőpartnerem. 
– Utánanéztem az elmúlt évti-
zed statisztikájának, s elmond-
hatom, hogy mostanság általá-
ban az első jelentősebb 
őszi fagy október köze-
pén érkezik. Attól függő-
en, hogy mennyire erős, 
a temetőkben a halottak 
napjára kihelyezett virá-
gok oly mértékben káro-
sodnak. Ám az utóbbi tíz 
évben legfeljebb kétszer 
fordult elő, hogy novem-
ber elsejére minden virág 
tönkrement. Korábban ez 
jóval gyakrabban előfor-
dult. Ez is a globális fel-
melegedést jelzi, mint 
ahogy talán az is, hogy 
az utóbbi három hét idő-
járása inkább az október 
végire emlékeztet, mint 
amilyet november elején 
vagy közepén megszok-
tunk. Ezzel szemben – gondo-
lom, még sokan emlékeznek rá 
– az elmúlt nyár viszonylag hű-
vös volt, a szabadban való für-
dőzésre talán csak augusztus-
ban és szeptember elején nyílott 
lehetőség. 

– Sokakat érdekel, hogy a 
szélsőségek idén miképpen ér-
hetők tetten? 

– Ismerkedjünk meg az ext-

rém csapadékú nap kifejezéssel. A 
kollégák azokat a napokat sorol-
ják ebbe a kategóriába, amikor hu-
szonnégy óra leforgása alatt renge-
teg, 20 milliméter vagy annál több 
eső hullott. Ez bizony egy rendes 
félhavi átlag. Nos, idén június 9-én 
32 milliméter, június 15-én 21 mil-
liméter, szeptember elsején, a tan-

évkezdéskor szintén 21 milliméter 
eső esett. De emellett az év folya-
mán volt még néhány hasonló nap-
ban részünk. Nos, ez is a szélsősé-
gek irányába mutat. 

– Mezőgazdászaink viszont to-
vábbra is az aszálykárok miatt ag-
gódnak…

– Bár most a kukorica betaka-
rításával foglalkozók azt szeret-
nék, ha hosszabban tartana a szá-

raz időszak. Alapjában véve az 
idei évi csapadékmennyiség meg-
felelő, ám nem hagyhatjuk figyel-
men kívül a két szélsőséges érté-
ket: az egész április folyamán 4 
milliméter csapadék hullott. Ez-
zel szemben júniusban 140 mil-
liméter. Ami pedig az utóbbi hó-
napokban hullott csapadékmeny-
nyiséget illeti, az a következő-
képpen alakult: szeptemberben 
64 millimétert mértünk, október-
ben pedig majdnem kéthavi át-
lagot, 75 millimétert. A novem-
ber ebből a szempontból egyelő-
re eléggé vérszegény a maga ed-
digi 5 milliméterével, de ezért ke-
vesen bánkódnak. Jelenleg az évi 

csapadékmennyiség 437 milli-
méter, ami néhány milliméterrel 
már most felülmúlja a tavalyit. 
Kárpátalja alföldi részein amúgy 
évente átlagosan 600 milliméter 
csapadék hullik, ám ezt a muta-
tót bő tíz esztendeje nem sikerült 
megközelíteni. Talán leginkább 
ez jelzi a globális felmelegedés-
sel járó aszályt. 

Kovács Elemér
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Úgy gondolom, hogy a közeljö-
vőben a termelőknek érdemes 
lesz komolyan foglal-
kozni ezzel a kultú-
rával, mert nálunk az 
ökológiai és a talaj-
viszonyok szinte ide-
álisak az áfonyater-
mesztésre. Nyugodtan 
mondhatom, hogy Uk-
rajnában egy megyé-
ben sem találhatóak 
ilyen ideális viszonyok, mint ná-
lunk. Azért szeretném felhívni a 
kedves termelők figyelmét erre 
a kultúrára, mert nagy pers-
pektívája van a jövőt illetően.  

Ez a kultúra a benne található 
vitaminok miatt nagyon kelendő, 
fagyasztásra, tehát hosszabb táro-
lásra is alkalmas.

Azért időzítem most ezt a 
cikket, mivel vannak lehetősé-
gek alapítványokon keresztül tá-
mogatást szerezni, mert maga a 
telepítés is nagy anyagi forrást 
igényel. Egy ha telepítése 20000 
– 25000 dollárba kerül. Mininális 
terület, ahol érdemes vele foglal-
kozni, 5-10 hektárt tesz ki, de 1-2 
ha is jó bevételt produkál. Ilyen 
nagyságú földterülettel már gaz-
daságos a termelés. Csak  vegyük 

   Az áfonyatermesztés 
lehetőségei Kárpátalján

például, egy hektáron (3 x1,5 mé-
ter), azaz 2222 tőszám jön ki. Egy 

kis bokornak 150 UAH 
az ára. 2-3 év múlva a 
növény termést hoz és 
egy bokor 1-3 kg áfo-
nyát ad. Egy kg áfonya 
piaci ára 200-250 UAH. 
E kúltura stabil piaccal 
rendelkezik.

Termeszthetőségé-
nek legfontosabb meg-

határozója a talaj pH értéke, amit 
csak mesterséges úton lehet elér-
ni, ami tiszta tőzegből és fűrész-
porból áll (fenyőfa), melynek pH 
értéke 2,0-2,5 között van. Az op-
timális 4,2-4,8 között van. A víz 
pH értéke 4,8 fölött legyen, mert 
a növények klórodikussá válnak. 
Az áfonya nagyon vízigényes. Te-
lepítésére legalkalmasabbak a tő-
zeg vagy a homokos talajok. Ná-
lunk többnyire ilyen típusú talajok 
találhatóak, mert a pH érték vidé-
künkön nagyon alacsony. A telepí-
tés előtt a talajt jól, gondosan elő-
készítjük, a termesztés sikere a ta-
laj kedvező pH értékén kívül még 
a szerves anyag tartalmától is függ. 
Ezért szerves trágyát, tőzeget, for-
gácsot, fűrészport vagy fakérget 
kell a talajba dolgozni. 

Az üzemi ültetvényeken a fe-
kete fóliás takarás a legmegfele-
lőbb. Például Lengyelországban 
40 %-kal több termést kapnak a 
fóliákkal takart területeken. Tele-
pítés előtt savanyú kémhatású mű-
trágyát használunk, kénsavas-ká-
liumot például és szuperfoszfá-
tot és kisebb mennyiségű ammó-
nium-szulfátot vagy karbamidot 
használunk. Ammónium-nitrátot 
tilos használni! A kapott masz-
szát bedolgozzuk a talajba 35 cm 
mélységre. 

Az ültetés után az első 2 évben 
nem igényel tápanyagutánpótlást. 
Ekkor az öntöző víz használata 
a legfontosabb. Nitrát formájá-
ban soha ne juttassunk ki nitro-
gént, csak az ammónium-szulfát 
és a karbamid a megfelelő nitro-
génforrás! 

Ami nagyon fontos  tudnivaló 
a termelők számára, hogy egyelő-
re rovarkártevőt nem észleltünk 
az áfonyatermesztéssel kapcso-
latban. Ez azt jelenti, hogy nem 
kell permetezni rovarok ellen. A 
legveszélyesebb kórokozója (be-
tegsége) a rozsda, de már megje-
lentek más betegségek is. Ez ellen 
3-4 permetezést végzünk a vege-
tációs időszak alatt. 

Amennyiben kérdéseik van-
nak, nagyon szívesen válaszo-
lok Önöknek. Telefonszám: 
0503723469 és 0975166318. 

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az elmúlt 1-2 évben, főleg po-
litikai okokból, az ukrán ál-
lamhatalom igyekezett alacso-
nyan tartani a föld-
gáz árát. Ehhez jó 
alapot biztosított, 
hogy rendkívül ala-
csony volt a földgáz 
világpiaci ára, ma-
gyarán nagyon ol-
csón lehetett besze-
rezni az orosz föld-
gázt, még ha meg is 
utaztatták azt Európába meg 
vissza… Úgy látszik, hogy en-
nek az időszaknak lassan vége, 
s az idei fűtési szezonra az im-
már szabadáras földgáz újra 
megfizethetetlenül drága kezd 
lenni. Ennek hatására egyre 
több családi ház tulajdonosa 
kezdett el azon gon-
dolkodni, hogy visz-
sza kellene térni a 
tűzifára.  Természe-
tesen, amikor arról 
döntünk, hogy átté-
rünk a macerásabb, 
de jóval olcsóbb tűzi-
fával történő fűtésre, 
szeretnénk megtar-
tani a jóval kényel-
mesebb és komforto-
sabb gázfűtés lehető-
ségét is. 

Ebben a cikkünk-
ben bemutatjuk a két-
féle fűtési mód kom-
binálásának lehető-
ségeit.

A kazánok sorba kötése
A gazdák körében ez a leg-

népszerűbb kényszermegoldás 
a két fűtési mód ötvözésére. A 
módszer lényege az, hogy a fatü-
zelési kazánt és a gázkazánt sorba 
kötjük oly módon, hogy a fatüze-
lésű kazán a gázkazán elé kerül, s 
tulajdonképen előmelegíti a vizet 
a gázkazán számára. A víz cirku-

Földgázról tűzifára

Amikor kombináljuk a 
kellemest a hasznossal

lációját a gázkazán keverő szivaty-
tyúja biztosítja (folyamatosan men-
nie kell!) miközben a lángot szabá-

lyozó automatikát úgy 
állítjuk be, hogy csak 
egy viszonylag alacsony, 
kb. 40 0C hőmérsékletnél 
gyújtsa azt meg. Így nap-
közben, amikor folyama-
tosan a fatüzelésű kazán-
nal fűtünk, nincs gázfo-
gyasztás, csak éjszaka, 
amikor már leégett az 

utolsó fahasáb is, és a víz hőmér-
séklete a radiátorokban a beállí-
tott minimális alá csökken. Reggel 
ugyan nem lesz nagy meleg, de nem 
is jéghideg szobában ébredünk.

Természetesen, ahány gázka-
zán, annyi fajta automatika, s nem 
mindegyik alkalmas erre a beköté-

si lehetőségre. A beszerelést, és a 
gázkazán beállítását mindenkép-
pen bízzuk szakemberre!

A kazánok párhuzamos 
bekötése

Egy kicsivel drágább megoldás 
ugyan, de mindenképpen nagyobb 
komfortot és biztonságot nyújt a ka-
zánok párhuzamos bekötése. Ilyen-
kor a két kazánt úgy kötjük, köttet-
jük be, hogy mindkét kazán egy-

mástól függetlenül tudjon dol-
gozni. Ennél a módszernél mind-
két kazán saját keringtető szivaty-
tyúval és vezérléssel rendelkezik. 
A fatüzelésű kazán keverő szi-
vattyúja akkor indul be, amikor 
a kazánban a víz már elég meleg 
(minimum 60 0C), s kikapcsol, 
amikor ez alá hűl a hőmérsékle-
te. Így a kazán hatásfoka a lehe-
tő legnagyobb lesz, miközben a 
keverő szivattyú nem fogja fe-
leslegesen keverni a lehűlt vizet. 
Amíg a fatüzelésű kazán elegen-
dő hőt termel a szobák megfelelő 
hőmérsékletének fenntartásához, 
csak az üzemel. Ahogy a hőmér-
séklet a szobai termosztáttal be-
állított érték alá csökken, beindul 
a gázkazán is. Így folyamatosan 
biztosítani tudjuk a lakóhelyisé-
gekben az ideális hőmérsékletet, 
miközben annyit spórolunk a fa-
fűtéssel, amennyi csak az időnk-
ből telik. Mindenképpen ezt a 
megoldást ajánljuk a kisgyereke-
ket nevelő, vagy betegeket ápoló 
családoknál.

Ennél a megoldásnál ügyel-
nünk kell arra, hogy a két ka-

zán ne zavarja egymást 
a fűtővíz keringteté-
sében. Egy egyszerű 
módszerrel megakadá-
lyozható, hogy a kazá-
nok egymáson keresz-
tül keringtessék a vizet 
a radiátorok helyett. A 
megoldás lényege az, 
hogy mindkét kazán ki-
menő csövére közszele-
pet szereltetünk, ame-
lyek csak egy irányba, 
azaz a kazánból kifelé 
engedik a vizet. Ily mó-
don megszűnik a fordí-
tott irányú áramlás ve-
szélye. 

Azoknak a családoknak, akik 
szeretnék a földgázfogyasztásu-
kat nullára csökkenteni, miköz-
ben nem szeretnének az általa 
biztosítható komfortérzetről le-
mondani, feltétlenül puffertartály 
beszerelését ajánljuk. De ezzel a 
témával a következő cikkünkben 
fogunk foglalkozni.
Gál István, Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Már tavasszal, a krumplivetés idején érdemes számolnunk az-
zal, hogy e termény talán legjobb tulajdonsága, hogy egész év-
ben képes előkelő helyet elfoglalni konyhánkban és étrendünk-
ben. Ehhez persze fontos a jó, télálló fajta választása vetés-
nél. Vidékünkön a két legjobban elterjedt, téli tárolásra alkal-
mas fajta a Desirée és a Kondor. A télálló burgonya azért tél-
álló, mert hosszú nyugalmi időszakkal rendelkezik, nem csí-
rázik ki hamar.

A jó tárolhatóságra a krumpli felszedésénél is gondolnunk kell: 
a korán felszedett, éretlen burgonya rosszul tárolható. Ha rossz idő-
ben, túlságosan nedves földből szedjük fel a gumókat, akkor pedig 
az alapos szárítással előzhetjük meg a krumpli idő előtti romlását. 
Ez adott esetben egy hétnél is tovább tarthat. Amikor a krumpliról 
már könnyen lepereg a rátapadt föld, készen áll az átválogatásra.  

Átválogatásánál a legfontosabb, amire oda kell figyelnünk, az 
természetesen a gumók sértetlensége. Ne hagyjunk a szemek kö-
zött penészes, kapavágott, rothadt gumót, mert ezek megfertőzhe-

tik a többit. A krumpli felszínén található apró lyukak betegségre, 
fertőzöttségre utalnak, méghozzá a pattanóbogár lárvájára, amely 
nyáron a gumókban élősködik. Ősszel a lárvák elhagyják a krump-
lit, de ha a fertőzött szemet kettévágjuk, a közepén nagy lyukat fo-
gunk látni. Az ilyen szemek használhatatlanok, így legjobb, ha mi-
hamarabb megszabadulunk tőlük. 

Tároláshoz fagymentes, jól szellőző helyet válasszunk. A ma-
gas keményítőtartalmú gumókban már nulla fokon megindul annak 
cukorrá bomlása, amelytől megédesedik a burgonyánk. Az ideális 
hőmérséklet 3-5 fok között mozog, ha ennél alacsonyabb, fennáll a 
veszélye, hogy a gumók megfagynak. De a meleg, párás helyiség is 
rosszat tesz: ez a csírázás folyamatát indítja be. Amíg nem köszön-
tenek be a kemény téli fagyok, addig egy kinti, esőtől védett tároló 
is megfelelő helyiség a burgonyának, a hidegebb hónapokban azon-
ban mindenképp a pince a legalkalmasabb tárolóhely. 

A novemberi átválogatás önmagában persze nem óvja meg a 
burgonyánkat a következő évi termés betakarításáig. A tél folyamán 
időnként nézzük át a zsákokat, ládákat, és ha penészes vagy puha 
gumókat találunk, azokat dobjuk ki. A zöldes, csírás, öreg szemek-
nek magas a szolanintartalma, ami mérgezést okozhat, így ezektől 
is mihamarabb szabaduljunk. Ha a tél végén beindult a csírázás, a 
következő feladatunk ezek letörése, ezzel is meghosszabbítjuk né-
mileg burgonyatermésünk tárolhatóságát. 

Krumpliválogatás okosan

Hasonlóan a burgonyához, a gyümölcsök esetében is alapszabály, 
hogy csak az ép, sérülésmentes szemek alkalmasak hosszabb tá-
rolásra. Az apróbb ütéssel, horzsolással, barnulással rendelke-
ző gyümölcs csak rövid ideig tárolható, legjobb, ha ezeket mi-
hamarabb elfogyasztjuk. 

A gyümölcsök is a jól szellőző, fagymentes, de 5 Celsius fok-

nál alacsonyabb hőmérsékletet kedvelik. Az optimális hőmérsékle-
tet szellőztetéssel szabályozhatjuk: az őszi hónapokban érdemes éj-
szaka ablakot, ajtót nyitnunk, hogy a tárolóhelyiség lehűljön, télen 
viszont inkább a déli órákra időzítsük a szellőztetést, hogy a leghi-
degebb hőmérsékletektől megóvjuk a gyümölcsöket. Az alma és a 
körte tárolásához a 90% körüli relatív páratartalom az optimális: ezt 
egy viszonylag olcsó műszerrel, hajszálas higrométerrel tudjuk el-
lenőrizni. A válogatást a gyümölcsök esetében kéthetente érdemes 
megismételni, a romló darabok ugyanis nagyon gyorsan megfertő-
zik a mellettük lévő szemeket.

Alma és körte tárolása



Csütörtök November 26.

Köszöntjük Virág, Lénárd nevű olvasóinkat!

Hétfő November 23.

Köszöntjük Kelemen, Klementína nevű olvasóinkat!

Kedd November 24.

Köszöntjük Emma nevű olvasóinkat!

Szerda November 25.

Köszöntjük Katalin, Katinka nevű olvasóinkat!

2020. 
november 18.8 Heti műsor

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:10 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:20 Barátok közt
00:00 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

00:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

01:10 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

02:20 Autogram
03:10 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:40 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:15 Bezár a bazár!
23:50 Újratervezés
00:50 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:50 Orville

Am. kalandfilm-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty

Maryvel
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie: folytasd 

a főzést!
13:20 Az európai emlő-

sök titkos élete
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:00 Kenó
22:10 Ne ölj! II

Krimisor.
23:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:30 A maffia 

nyomában
Olasz krimisor.

01:35 Új idők, új dalai
02:05 Fülszöveg
02:35 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Unió27
 

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Isten kezében
10:50 Útmutató
11:15 A sokszínű vallás
11:35 Azurexpress

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Család-barát
15:50 Divat & dizájn
16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól

a nóta
20:00 Illés Lajos 

Emlékkoncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Illés Lajos 

Emlékkoncert
02:20 Azurexpress

Magyar romanti-
kus film

 

04:55 Műkorcsolya 
Grand Prix

06:30 Sporthíradó
07:30 Kékek
08:00 Kosárlabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:55 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:25 Szabadidő
13:55 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Kézilabda magazin
18:45 Góóól2
19:45 Felvezető műsor:

Vízilabda
20:00 Vízilabda 

közvetítés
21:05 Értékelő műsor:

Vízilabda

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:10 A Konyhafőnök

VIP
15:55 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:20 Barátok közt
00:05 Házon kívül
00:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:15 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:25 Szuperzöld
03:15 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:15 Bezár a bazár!
23:50 Újratervezés
00:50 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:50 Orville

Am. kalandfilm-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty

Maryvel
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie: folytasd 

a főzést!
13:20 Az európai emlő-

sök titkos élete
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.
22:20 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Esély

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Református 

magazin
10:50 Evangélikus 

magazin
11:25 Velünk kezdődik 

minden
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát
15:55 Család'20
16:15 Novum
16:45 Térkép
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Századszor is be-

jön!- A XX. szá-
zad legnépsze-
rűbb tévés kaba-
rétréfái

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

 

04:05 Szabadidő
04:40 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:00 Sporthíradó
10:25 Kézilabda 

közvetítés
12:00 Kosárlabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:25 Bringasport
13:45 Kézilabda 

magazin
14:45 Vízilabda 

közvetítés
16:00 Góóól2
17:00 Sporthíradó
17:15 Röplabda 

közvetítés
19:25 Fradi Tv
20:05 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:10 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök

 VIP
23:20 Barátok közt
00:05 RTL Híradó -

 Késő esti kiadás
00:40 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:50 ÉletmódKalauz
02:30 HighLife
03:10 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:15 Bezár a bazár!
23:50 Újratervezés
00:50 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:50 Orville

Am. kalandfilm-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty 

Maryvel
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie: folytasd 

a főzést!
13:20 Az európai emlő-

sök titkos élete
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 A mi fiaink
Tévéfilm

23:25 Kenó
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:45 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:40 Új idők, új dalai
02:05 Fülszöveg

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Vallás és szabadság
11:05 A sokszínű vallás
11:15 Önkéntesek
11:50 Az asszony beleszól

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:15 Mesterember
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Nincs asztalom, 

sem székem…
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!
02:20 Az asszony beleszól

Tévéfilm

05:15 Vízilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
07:55 Röplabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 Jövünk!
11:00 Műkorcsolya 

Grand Prix: Gála
12:35 Bringasport
13:00 Sporthíradó
13:25 Fradi Tv
13:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
16:00 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
16:30 CHI – A belső erő
17:00 Sporthíradó
17:10 Aranyoroszlánok
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:10 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:20 Barátok közt
00:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:40 Brandmánia
01:25 Kalandozó
02:15 Édesítő
03:00 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:15 Bezár a bazár!
23:50 Újratervezés
00:50 Propaganda
01:20 Road Movie 

Guide Tillával
01:50 Orville

Am. kalandfilm-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty 

Maryvel
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:30 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Édeni kertek
13:25 Az európai emlő-

sök titkos élete
14:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Csak színház és 
más semmi
Tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

23:05 Könnyű testi sértés
Magyar játékfilm

00:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:50 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Új nemzedék
10:45 Jézus és...
11:00 A sokszínű vallás
11:25 A vonatok reggel 

indulnak
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:20 Család-barát
15:50 Kék bolygó
16:15 Noé barátai
16:45 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A becsület útján
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

02:20 A vonatok reggel 
indulnak
Tévéjáték

05:00 Múlt és Jelen
05:30 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
06:30 Sporthíradó
07:25 Szabadidő
07:55 Labdarúgó 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 Jövünk!
11:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
13:00 Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:25 CHI – A belső erő
15:55 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
16:25 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
17:00 Sporthíradó
17:15 Aranyoroszlánok
17:45 Pecatúra
18:20 Lendület
18:50 Jégkorong 

közvetítés
21:35 Röpte
22:00 Sporthíradó
22:30 UEFA Bajnokok 

Ligája



Szombat November 28.

Köszöntjük Stefánia, Trisztán nevű olvasóinkat!

Vasárnap November 29.

Köszöntjük Taksony nevű olvasóinkat!

Péntek November 27.

Köszöntjük Virgil nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-

sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 
minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hir-

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
A hirdetés szövegét figyel-
mesen, hibák és javítá-
sok nélkül írják meg. Egy 
szelvényen mindössze egy 
hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2020. 
november 18. 9Heti műsor

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:10 A Konyhafőnök

 VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:20 Barátok közt
00:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:40 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:50 Az Év Hotele
02:40 Édes Otthon
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:15 Bezár a bazár!
23:50 Újratervezés
00:50 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:50 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty

 Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Édeni kertek
13:25 Az állatmúmi-

ák titkai
14:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

22:35 Kenó
22:40 Gyilkos hőség

Olasz bűnügyi té-
véfilm

00:30 Partitúra
01:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:25 Magyar Krónika
03:50 Élő egyház

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Katolikus krónika
10:40 Mai hitvallások
11:10 Biblia és irodalom
11:25 Téli sport

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:50 Püspökkenyér
16:20 Multiverzum
16:50 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Egy régi hege-

dűs - Portréfilm 
Jánosi András 
népzenészről - 
MMA portré

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Önök kérték
02:20 Téli sport

Tévéfilm
03:40 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

04:25 CHI – A belső erő
05:00 Röpte
05:30 Lendület
06:00 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Bringasport
07:40 Jégkorong 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
11:15 Golf magazin
11:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
13:45 Bringasport
14:10 Forma-2
14:55 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
15:55 Forma-1 - 

szabadedzés 2
17:45 Boxutca
18:15 Bajnokok Klubja
18:55 Puskás Akadémia
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:40 Női labdarúgó 

magazin
23:10 Boxutca

04:05 KölyökKalauz
04:40 Kölyökklub
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Ninjago Hunted 

- Az üldözött
Dán animációs 
filmsor.

09:10 KölyökKalauz
09:45 Teleshop
10:35 Brandmánia
11:10 ÉletmódKalauz
11:40 Autogram
12:25 Édesítő
13:05 Életünk története

Sztárpárok jö-
vőutazása

14:25 Glades – Tenger-
parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimisor.

15:35 Zöld Lámpás
Amerikai akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
21:05 Amerika Kapitány

Amerikai akciófilm
00:15 X – A rendszer-

ből törölve
Magyar krimi

02:55 A zöld íjász
Amerikai akció-
film-sor.

04:40 Férjem, S. Nagy 
István - Csongrá-
di Kata műsora

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
10:05 Trendmánia
10:40 Az alkotók - egy

ház átalakításá-
nak története

11:10 SzÉpítők
11:45 Poggyász
12:15 Adris Kitchen
12:50 Az Építkezők
13:20 Nagy Vagy! -

Hungarikumok 
Kupa

13:55 Nagy durranás
Am. vígjáték

15:50 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Dancing with

the Stars – Min-
denki táncol

23:00 Nyomd, Bébi, 
nyomd!
Am.-angol akció-
vígjáték

01:30 Délibáb
Magyar-szlovák 
western

03:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:15 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 Nálatok, laknak 

állatok?
Német tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők
13:40 Csendes Don

Tévéfilmsor.
14:30 Partitúra
15:30 Régi idők focija

Magyar játékfilm
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Karácsonyi 

vakáció
Filmvígjáték

21:20 Izlandi amazon
Izlandi thriller

22:55 Kenó
23:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:05 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

01:05 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

02:10 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:55 Magyar Krónika
03:25 Család'20
03:45 Esély

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Opera Café
07:35 Püspökkenyér
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:35 Gasztroangyal
10:35 Rejtélyes 

XX. század
11:05 Öt kontinens
11:40 Márciusi mese

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Virtuózok-

válogatás
23:10 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Gasztroangyal
02:20 Magyarország 

finom
02:30 Régi idők focija

Magyar játékfilm
03:50 Márciusi mese

Magyar romanti-
kus film

04:10 Női labdarúgó 
magazin

04:35 Röpte
05:05 UEFA Bajnokok 

Ligája
07:00 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
08:30 Szabadidő
09:05 Építők
09:30 Boxutca
11:35 Bringasport
11:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
13:20 Puskás Akadémia
13:55 Bajnokok Klubja
14:45 M4 Sport: Forma-1
15:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
16:15 M4 Sport: Forma-1
16:50 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
17:10 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

18:55 Értékelő műsor: 
Kosárlabda

19:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

19:30 Labdarúgó 
közvetítés

21:20 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

22:00 Góóól
22:55 Labdarúgó 

közvetítés
00:55 Labdarúgó 

közvetítés
02:50 Férfi kosárlab

da Európa-baj-
noki selejtező

04:00 Fókusz 
Plusz

04:55 Kölyökklub
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:10 Ninjago Hunted 

- Az üldözött
Dán animációs 
filmsor.

09:40 HighLife
10:10 Teleshop
11:10 Édes 

Otthon
11:50 Kalandozó
12:35 Szuperzöld
13:15 Az Év Hotele
14:00 Anyák gyöngye

Amerikai vígjá-
téksor.

14:30 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

15:05 Házon 
kívül

15:40 Az arany iránytű
Amerikai-angol ka-
landfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:30 Életünk története
Sztárpárok jö-
vőutazása

22:50 Éjjeli hajsza
Amerikai vígjáték

00:50 Portré
01:40 Túlvilági 

bosszúálló
Amerikai akciófilm

03:30 Attitűd
Magyar animációs 
rövidfilm

04:40 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család

Am. filmsor.
06:00 TV2 MATINÉ
09:25 Fald Fel!
10:00 Tűsarok
10:30 Több mint 

TestŐr
11:05 Super 

Car
11:35 Életmódi
12:10 Innovátor
12:40 Brandépítők
13:15 Made in 

Hungária
Magyar zenés víg-
játék

15:45 Idétlen időkig
Am. vígjáték

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

22:30 Anna
Fr. akció-thriller

01:20 Hogyan rohanj a 
veszTEDbe
Am. vígjáték

03:50 Kegyetlen 
csillogás
Am. filmsor.

04:10 Himnusz
04:25 Egy régi hege-

dűs - Portréfilm 
Jánosi András 
népzenészről - 
MMA portré

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:05 Családi 

kör
08:05 Isten 

kezében
08:30 Kereszt-

Tények
08:35 Katolikus 

krónika
09:05 Így szól az 

Úr!

09:10 Rome Reports - 
Vatikáni 
híradó

09:40 Református 
riportok

10:10 Református 
ifjúsági 
műsor

10:15 Ortodox 
ifjúsági 
műsor

10:25 Metodista 
ifjúsági 
műsor

10:35 Vallás és 
szabadság

10:40 Evangélikus 
magazin

11:05 Az utódok 
reménysége

11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól

 a nóta
13:25 Az Elba 

madártávlatból
14:05 Édes anya-

nyelvünk
14:20 Gül baba

Magyar zenés film
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Mozogj 

otthon!
17:10 Mozogj 

otthon!
17:25 Borbás 

Marcsi 
szakácskönyve

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország

szeretlek!
21:15 Garni-zóna

Angol játékfilm
23:15 Kenó
23:25 Beszélj a 

szerelemről!
Játékfilm

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek

05:20 Német nyelvű 
hírek

05:25 Orosz nyelvű 
hírek

05:30 Kínai nyelvű 
hírek

05:35 Itthon 
vagy!

05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:50 Kincsesládánk
12:15 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 Te még élsz?!
23:45 Angi jelenti

04:35 Bringasport
04:50 Labdarúgó 

közvetítés
07:55 Múlt és 

Jelen
08:25 Jövünk!
12:10 Bringasport
12:30 Forma-1 - 

Időmérő edzés
13:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:30 M4 Sport: 

Forma-1
15:10 Forma-1 - 

Nagydíj 
futam

18:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás

18:45 Labdarúgó 
közvetítés

20:35 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

21:15 Forma-1 - 
Nagydíj 
futam
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5 élelmiszer, ami tényleg segítheti a 
hajnövekedést – a tudomány szerint is

Van, aki szerint egyetlen cso-
daszer megoldja a hajhullás 
problémáját, mások szerint 
teljesen mindegy, mit eszünk. 
Az igazság valahol félúton van.

Görögszéna, a haj 
megmentője?

A népi gyógyászat régóta ja-
vasolja a görögszénát a hajhullás 
megállítására, a szakértők szerint 
pedig ez egyáltalán nem légből 
kapott javaslat.

A görögszéna magja magas 
fehérje- és nikotinsavtartalommal 
rendelkezik, amelyekről ismert, 
hogy segítenek a korpásodás és 
a hajhullás leküzdésében.

„Különböző fejbőrrel kap-
csolatos problémákon is segít-
hetnek ezek a hatóanyagok, bele-
értve a szárazságot és a haj elvé-
konyodását. A magok segítenek 
a haj hidratálásában és a fényes-
ség helyreállításában is.”

A fehérjék mellett a görög-
széna magjai növényi vegyü-
letek egyedülálló kombináció-
ját tartalmazzák, beleértve a 
szaponinokat és flavonoidokat. 
Ezek a vegyületek gyulladás-

csökkentő és gombaellenes hatá-
sukkal segíthetik a haj növekedé-
sét. A görögszéna gátolja a DHT-t, 
egy nemi hormont, amely hozzájá-
rul a hajhulláshoz. „Mint sok min-
den más, amit mi, mint bőrgyó- 
gyászok javasolunk, a görögszéna 
magvak is segíthetnek a haj növe-
kedésében”. „Azt azonban nem ál-
lítom, hogy egy csodaszer lenne”.

Ha egy férfi vagy egy nő ko-
paszodik vagy súlyos hajhullás-

tól szenved, akkor a görögszéna 
magja önmagában nem lesz az a 
varázslatos megoldás, amelyet ke-
res. Annak ellenére, hogy elegendő 
állat- és embervizsgálat támaszt-
ja alá, hogy a görögszéna segíthet 
a hajhullás megállításában, még 
sok kutatásra és vizsgálatra van 
szükség, mielőtt hivatalosan is a 
gyógymód része lehet a görögszé-
na – arra pedig továbbra is emlé-
keztetnek a szakértők, hogy fontos 
feltárni a hajhullás okát, kizárni a 
szervi bajokat vagy gyulladásokat. 
A megfelelő orvosi vizsgálatok és 
kezelések mellett azonban a görög-
széna magja mellett is van néhány 
élelmiszer, ami segíthet, hogy sű-

rűbb, erősebb, fényesebb hajko-
ronád legyen.

Spenót
A spenótban található vita-

minok és ásványi anyagok közül 
többek között az antioxidánsként 
viselkedő mangán, a réz, a cink, 
az E-vitamin és a szelén is segít-
hetnek megőrizni vagy vissza-
szerezni hajad egészségét. Ezek a 
hatóanyagok segítenek megőriz-
ni a fejbőr és a haj nedvességtar-
tamát, így fényesebbé és erőseb-
bé teszik a hajat. A vashiány szin-
tén hajhullást okozhat, így ennek 
a nyomelemnek a pótlása is fon-
tos, amiben a spenót szintén a se-
gítségedre lehet.

Lazac
A B7-vitamin, vagyis a biotin 

hiánya kutatások szerint össze-
függésbe hozható a haj törede-
zésével. A lazac kiváló biotin-
forrás, ahogyan a tojás vagy az 
avokádó is. A lazac mellett szól 
azonban az omega-3 tartalom, 
amitől a haj csillogóbb, fénye-
sebb is lesz.

Görög joghurt
Cseréld le a hagyományos 

joghurtodat görög joghurtra, ami 
B5-vitaminban gazdag, és így 
elősegíti a fejbőr vérellátottságát. 
Máris tettél egy lépést az egész-
ségesebb, erősebb hajárt!

Fehér húsok
A fehérjehiány megállíthatja 

az új haj növekedését, így ami-
kor a régi hajszálak kihullanak, 
nem lesz semmi a helyükön. Az 
olyan sovány, fehér húsok, mint 
a csirke vagy a pulyka segíthet-
nek a fehérje pótlásában, ha nem 
fogyasztasz húst, és hajhullást ta-
pasztalsz, akkor érdemes lehet 
növényi eredetű élelmiszerek-
kel, például hüvelyesekkel meg-
emelni kicsit a fehérjeszintedet.

Az orvosok szerint ez most a legerősebb 
méregtelenítő ital: nagyban segíti a fogyást

Nem végeztünk nemzetközi fel-
mérést, de így is biztosak va-
gyunk abban, hogy az újévi fo-
gadalmak között most is kima-
gasló eredményt ért el a „jövő-
re jobban odafigyelek magam-
ra”. Ha az életmódváltást mé-
regtelenítéssel kezdenéd, az 
alábbi italok segíteni fognak.

Zöld tea
Néhány éve egy orvosi ku-

tatás során is úgy találták, hogy 
minden ital közül a zöld tea az, 
ami leginkább elősegítheti a 
fogyást és a méregtelenítést. 
Ezt egyfelől a kiugróan magas 
antioxidáns-tartalomnak, más-
felől az anyagcserét fokozó ha-
tásának köszönheti.

A zöld tea segít, hogy a szer-
vezeted visszanyerje régi formá-
ját, és további előnye, hogy nem 
kell túlzásba vinni a fogyasztá-
sát, már napi egy csésze is elég, 
hogy megtegye a hatást.

Áfonyalé
Az áfonyalé nem csak finom, 

de egészséges is, hiszen meg-
könnyíti a belek mozgását és az 
anyagcserét, emellett pedig az 
erekre is jótékony hatással van. 
Kifejezetten jót tesz a szemnek, 
ezért szemüvegeseknek, vagy 
azoknak, akik nem jól látnak a 
sötétben, szintén ajánlott a mé-
regtelenítő áfonyalé fogyasztá-
sa. Kísérletek igazolták, hogy a 

fekete áfonyalé segíthet lelassítani 
az öregedési folyamatokat, és fris-
sebbé teszi a memóriát is.

Szilvalé
A szilva szintén az egyik legerő-

sebb méregtelenítő gyümölcs, ami 
szintén tartalmaz antioxidánsokat, 

de leginkább rost tartalma segíti a 
szervezet megtisztulását, a lerakó-
dott salakanyagok távozását. Nagy 
előnye, hogy szintén nem kell sokat 
inni belőle a hatás eléréséhez, már 
napi egy pohár is segíthet, ráadásul 
remek turmixok alapja lehet a szil-
valé, amit banánnal, almával is ve-
gyíthetsz, de a fahéj is jól passzol 
hozzá, aminek szintén méregtelení-
tő hatása van.

Uborka turmix
Az uborka segít helyreállítani a 

test hidratáltságát, emellett méreg-
telenít is, nem véletlen, hogy szinte 
minden, másnaposságot elűző kok-
télban szerepel. Persze, az uborka 
akkor is segít, ha egyszerűen csak 

méregteleníteni szeretnél: egy 
frissítő citromos, uborkás tur-
mixszal jól indul a napod, és az 
egészségedért is teszel valamit.

Dobj a turmixgépbe egy po-
hár tejet, egy marék spenótot, egy 
hámozott, szeletelt kígyóuborkát, 

egy pohár vizet és egy evőkanál 
mézet, majd csavard bele egy 
citrom levét is, mielőtt beindí-
tanád a gépet, és elkészítenéd 
a gyönyörű, zöld turmixodat.

Gránátalmalé
A gránátalma még viszony-

lag újdonságnak számít, de sze-
rencsére egyre több helyen le-
het találkozni vele, és már gyü-
mölcslé formájában sem lehe-
tetlen beszerezni – persze, az is 

tökéletes, ha magad veszed meg 
a gyümölcsöt, és facsarod ki a le-
vét, vagy egyszerűen csak hozzá-
adod a kedvenc reggeli turmixod-
hoz. A gránátalma szintén nagyon 
gazdag antioxidánsokban, emel-
lett segíthet a szív- és érrendsze-
ri problémákon, és a vesére is ki-
fejezetten jótékony hatással van.

Laboratóriumi tesztekből az 
derült ki, hogy azok, akik rend-
szeresen fogyasztanak gránátal-
malevet, kevésbé hajlamosak a 
gyulladásokra, és a méreganya-
gok felhalmozódásáért, illetve 
az öregedésért felelős szabad-
gyökök száma is alacsonyabb a 
szervezetükben.

Így lesz selymes a száraz bőr 
– 8 természetes trükk

Ahogy egyre alacsonyabb a 
kinti hőmérséklet, úgy kellene 
átalakulnia a bőrápolási ruti-
nunknak is, hiszen sokkal ride-
gebb körülményeknek van ki-
téve a bőrünk, mint a jobb idő-
ben. Ha a természetes megol-
dások híve vagy, próbáld ki az 
alábbi 8 házi praktikát a kiszá-
radt bőr megelőzésére.

Ne vegyél forró fürdőt!
Bármilyen jólesik is a hideg-

ben, a bőrödnek nem fog jót ten-
ni. Felejtsd el a forró zuhanyt, 
és azt is, hogy órákon keresztül 
áztatod magad a kádban. Ha az 
utóbbiról mégsem tudsz lemon-
dani, mindenképpen válassz va-
lamilyen olajat, amit a fürdővi-
zedbe rakhatsz, és ami hidratál-
ja a bőrödet.

Radírozz!
Csinálj otthon só, cukor, vagy 

esetleg kávé segítségével saját 
készítésű bőrradírt, és használd 
is legalább heti kétszer – a hideg-
ben nagyobb szüksége van a bő-
rödnek rá, mint a melegebb hó-
napokban. Ne felejts el hidratálni 
is minden használat után!

A nedves bőrödet 
hidratáld!

Persze ne úgy, hogy még csö-
pögjön róla a víz, de a hidratáló 
krémeket akkor a legjobb hasz-
nálni, ha még kicsit nedves a bő-

röd. Töröld át zuhany vagy für-
dés után magadat egy kicsit töröl-
közővel, de ne teljesen szárazra, 
és járj ugyanígy el az arcoddal is! 
Sokkal több nedvességet magába 
tud zárni a bőröd, ha így teszel.

Utánozd le Kleopátrát!
Persze csak a fürdőrutinjára 

gondolunk: a legenda szerint attól 
volt olyan gyönyörű a bőre, hogy 
tejben és mézben fürdött minden 
egyes nap. A módszer működhet, 
de persze nem kell feltöltened a 
kádat tejjel – sokkal egyszerűbb, 
ha hozzáadsz a nem túl forró für-
dővizedhez egy bögrényit, és egy 

negyed csészényi jó minőségű 
mézet is beleöntesz.
Az arcodra is mehet a méz

Ha az arcodat hidratálnád, 
keverj össze mézet, olívaolajat 
és citromlevet, majd hagyd fenn 
nagyjából húsz percig a masszát 
a bőrödön. Ha úgy érzed, akár a 
hajadra is kenheted, azt is reme-
kül hidratálja. Arra azonban fi-
gyelj, hogy a citromlének vilá-
gosító hatása van, így ha szere-

ted a sötét fürtjeidet, annyira so-
kat ne használj belőle!

Akár szó szerint be is 
olajozhatod magad

Ezt csak akkor próbáld ki, ha 
már tényleg nagyon száraz a bő-
röd, és van olyan pizsamád (és 
talán lepedőd is), amit nem saj-
nálsz. Egy hosszú, meleg (nem 
forró!) fürdő után kend be ma-
gad olívaolajjal vagy kókusz-
olajjal vékonyan, hagyd egy pi-
cit megszáradni, és bújj bele a pi-
zsamádba. Reggelre garantáltan 
gyönyörű, hidratált bőröd lesz.

Vegyél zabos fürdőt is!
A zab is régi nagy házi prak-

tika a száraz bőrre, de még vé-
letlenül sem az egész szemeket 
kell beleraknod a fürdővizedbe. 
Zabliszttel próbálkozz, méghoz-
zá legalább egy csészével! A fo-
lyóvíz alá kell rakni, hogy ne áll-
jon össze darabokban a kád al-

ján, aztán jól el is érdemes ke-
verni ugyanebből a célból. A 
zab nagyon jól hidratál, és mel-
lette az irritációra alkalmas bőr-
nek is jót tesz.

Igyál vizet!
Ne csak kívülről, belülről is 

hidratálj: ha nem iszol eleget, 
bármilyen praktikát próbálsz ki, 
nem lesz egészségesen ragyogó 
a bőröd. Szerencsére a hidegben 
a fokozott hőveszteséggel és iz-
zadással nem kell foglalkoznod, 
elég, ha 2-2,5 liter tiszta vizet 
megiszol naponta. A bőröd meg 
fogja hálálni.
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Az Ungvári járás egyik településén no-
vember 7-én este tűz keletkezett egy la-
kóházban. A tűzoltókat 22 óra 8 perc-
kor értesítették az oroszkomoróci tűz-
esethez, írja a mukachevo.net.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata Kárpátaljai Kirendeltségének köz-
leménye szerint az Ungvári 14. Számú Ál-
lami Tűzoltó- és Mentőegység, valamint 

Egy férfi meghalt az oroszkomoróci tűzben
a Szerednyei 16. Számú Állami Tűzoltó-
egység 2 brigádja vonult ki a helyszínre. 
Az oltási munkálatok közben sajnos a ház-
ban egy férfi holttestére találtak.

A lángok megsemmisítették a lakóház 
tetejét és a födémet mintegy 75 m2-es te-
rületen, valamint leégett egy 25 m2-es fa 
melléképület és háztartási cikkeket. Szak-
értők vizsgálják a tűz okát.

Lőfegyver okozta sérüléstől életét vesz-
tette hétfőn az ukrán-magyar határ 
mellett a csapi határőregység katoná-
ja, aki a tiszasalamoni őrsön töltötte 
tényleges szolgálatát – jelentette ked-
den az Ukrán Állami Határőrszolgálat 
(DPSZU) sajtószolgálata, számol be a 
karpat.in.ua. 

A közlés szerint az esetet a szerencsét-
lenül járt határőrrel együtt az ukrán-ma-
gyar határon szolgálatot teljesítő társa 

Szolgálati fegyverével lett öngyilkos egy 
határőr Tiszasalamonban

jelentette. Lövést hallott, majd lőtt seb-
bel találta a szolgálati fegyverrel felsze-
relt bajtársát.

A helyszínre mentőt és rendőröket hív-
tak. Az orvosok azonban már csak a határ-
őr halálát tudták megállapítani. A 23 éves 
katona tényleges szolgálatát töltötte, no-
vember elején, a kiképzését követően ér-
kezett a csapi határőregységhez. Jelenleg 
folyik annak vizsgálata, mi vezetett a ha-
tárőr halálához.

November 7-én este a rendőrség ügye-
leti részlegére egy Nagybocskón (Velikij 
Bicskiv) történt közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés, írja a 0312.ua. 

A telefonhívásban megadott címre ki-
érkezett nyomozócsoport megállapította, 
hogy egy 19 éves motoros elütött egy 49 
éves helyi nőt, aki tolta a kerékpárját. A 
nő a baleset helyszínén életét vesztette.

Motoros gázolt halálra egy nőt Nagybocskón
A halálos baleset ügyében büntető-

eljárást indítottak a Btk. 286. cikkének 
2. része alapján, vagyis a közlekedés-
biztonsági szabályok megsértése miatt, 
amely az áldozat halálához vezetett. A 
motoros ittas volt, vérében 0,6 ezrelék 
alkoholt mutattak ki. Jelenleg kórház-
ban van, mivel számos sérülést szenve-
dett. Tart a nyomozás.

A nyomozóbíró helyt adott a Beregszászi 
Helyi Ügyészség Nagyszőlősi Kirendelt-
sége ügyésze által benyújtott keresetnek, 
és óvadék nélkül előzetes letartóztatásba 
helyeztek egy 19 éves nagyszőlősi járási 
lakost, számol be a 0312.ua.

A férfit azzal gyanúsítják, hogy szán-
dékosan súlyos testi sértést okozott apjá-
nak. A nyomozás megállapította, hogy az 

Előzetesben a 19 éves fiú, aki saját apjára 
támadt

eset a múlt héten történt Tiszaszászfalun 
(Szaszovo). A férfiak között konfliktus 
alakult ki, amelynek során a fiatalember 
egy konyhakéssel többször megszúrta az 
áldozatot. Ez utóbbit a Nagyszőlősi Járá-
si Kórházba szállították, a támadót a rend-
őrség őrizetbe vette.

Az előzetes vizsgálat folyamatban 
van.

November 11-én 19 óra körül a H-09 
Munkács–Rohatin gépkocsiúton egy 
kamion, egy traktor és egy személy-
gépkocsi ütközött össze a huszti járási 
Vörösmező (Kraszne Pole) közelében, 
írja a pmg.ua.

A szemtanúk szerint a járművek jelen-

Tömegbaleset Huszt közelében
tősen megrongálódtak, s ezzel egyidejű-
leg jelezték, hogy valószínűleg áldozato-
kat is követelt a baleset. A helyszínelés és 
a mentési munkálatok miatt jelentős tor-
lódás következett be az adott útszakaszon.

Az ütközés oka és körülményei még 
nem ismertek. Tart a rendőrségi vizsgálat.

Pénteken egy 14 éves beregszászi lakos 
elment otthonról és nem tért haza, írja 
a mukachevo.net. Mivel szülei telefo-
non sem tudtak vele kapcsolatba lép-
ni, a gyerek eltűnéséről értesítették a 
rendőrséget.

A szülők által megadott információ 
alapján a rendőrök hozzáláttak a kisko-
rú kereséséhez: megkérdezték a rokono-

Otthonától 50 kilométernyire találták meg a 
beregszászi kiskorút

kat, az eltűnt fiú ismerőseit. Néhány órán 
belül sikerült meghatározni a beregszá-
szi kiskorú tartózkodási helyét. Kiderült, 
hogy Csapon volt, lakhelyétől 50 kilomé-
ternyire. Szerencsére nem esett bántódása.

A rendőrség pszichológusok segítsé-
gét kérte az ügyben, akik tanulmányoz-
zák a családban uralkodó légkört és a fiú 
szökésének okait.

A Nagyszőlősi járásban történt fatális 
közúti balesetről csütörtökön este 18 
órakor érkezett a bejelentés a rend-
őrség ügyeleti részlegére, számol be 
a pmg.ua.

A helyszínre kiérkezett operatív 
nyomozócsoport megállapította, hogy 
Tiszaújlakon (Vilok) egy Audi márká-

Halálra gázoltak egy kerékpárost 
Tiszaújlakon

jú gépkocsi sofőrje elgázolt egy vele egy 
irányban haladó kerékpárost. Az 55 éves 
nagyszőlősi járási lakos a helyszínen éle-
tét vesztette.

A 42 éves tiszasásvári (Trosznik) jár-
művezető józan volt. A gépkocsit a rend-
őrség büntetőparkolójában helyezték el. 
Tart a nyomozás.

Tűz ütött ki november 10-én az esti 
órákban egy vállalatnál Munkácson, 
írja a pmg.ua. Az információk szerint 
a tűz a faszárító kamrában keletkezett.

A tűzoltókat az őrök értesítették, akik 
megpróbálták önerőből megfékezni a lán-

Tűz ütött ki egy munkácsi vállalatnál
gokat, azonban nem sikerült nekik. A hely-
színen két tűzoltóegység hat munkatársa 
tevékenykedett, néhány órán belül sike-
rült teljesen eloltaniuk a tüzet.

A tűz kitörésének okát és az általa oko-
zott kár értékét még vizsgálják.

Néhány sorban
A Norvég Kézilabda-szövetség a hivata-
los honlapján jelentette be, hogy a koro-
navírus-járvány miatt kialakult helyzet-
ben nem tudja vállalni a decemberi női 
Európa-bajnokság társrendezői szerepét, 
így visszalép attól. Vasárnapi dán sajtó-
hírek szerint jó esély van rá, hogy a teljes 
torna Dániában zajlik majd, a trondheimi 
Kolding városában rendezhetik meg.

***
Hatalmas izgalmak és a rengeteg hely-
csere végén Lewis Hamilton nyerte meg a 
Török Nagydíjat. A Mercedes versenyzője 
ezzel bebiztosította a hetedik világbajnoki 
címét, amivel beérte Michael Schumachert 
ebben a tekintetben. Hamilton mögött 
Sergio Pérez látta meg a kockás zászlót, 
míg a harmadik helyen célba érő Sebastian 
Vettel idén először ünnepelhetett a dobo-
gón. Valtteri Bottas már az első körben 
visszaesett a mezőny végére, és csak a 14. 
pozícióban ért célba.

A jelenlegi állás szerint Hamilton 307 
ponttal vezeti a mezőnyt a 197 ponttal 
második Bottas és 170 ponttal harmadik 
Verstappen előtt.

***
A Kárpátaljai Megyei Labdarúgó-baj-
nokság élvonalában csak két találko-
zót rendeztek meg a 11. fordulóból, mi-
vel a Polena FC – Huszti FC, illetve a 
Szerednye – Rahó találkozókat később-
re halasztották.

A megrendezett mérkőzéseken hazai 
győzelmek születtek: Irhóc 3-1-re ver-
te Nagyszőlőst, míg a listavezető Ilosvai 
Buzsora 2-1-re bizonyult jobbnak az FK 
Medvigy Borhalom ellen.

A tabellát Ilosva vezeti 26 ponttal a 19 
pontos Huszt előtt.

***
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-cso-
portjának 8. fordulójában az egy hete ha-
zai környezetben súlyos vereséget szenve-
dő FTC-nek sikerült a reváns, és 29-25-re 
nyert a német Bietigheim vendégeként.

A mérkőzést követően hoztak nyilvá-
nosságra a hírt, miszerint a Ferencváros 
két kiválósága, Háfra Noémi és Schatzl 
Nadine nem hosszabbítja meg a zöld-fe-
hérekkel a jövő nyáron lejáró szerződé-
süket, és mindketten a Győri ETO-hoz 
igazolnak.

Hatalmas izgalmak közepette a magyar 
labdarúgó-válogatott végül kiharcolta a 
jövő évre halasztott Európa-bajnoksá-
gon való részvételi jogot, miután a pót-
selejtezőn a hajrában vesztett állásból 
huszáros hajrával fordítani tudott Iz-
land ellen.

2016-hoz hasonlóan, most is pótselej-
tezőn harcolta ki a Marco Rossi által irá-
nyított alakulat a kontinensbajnokságon 
való részvételi jogot. Illetve, a döntő jelen-
tőségű mérkőzés előtt pozitív mintát pro-
dukáló olasz tréner nem lehetett ott a kis-
padon, így csak otthonából adhatott uta-
sításokat a segítőinek.

A Puskás stadionban zárt kapuk mellett 
sorra kerülő találkozón a vikingek már a 
12. percben megszerezték a vezetést, egy 
ártalmatlannak tűnő szabadrúgásból le-
adott lövés Gulácsi kezei között kötött ki 
a hálóban. Sokáig úgy tűnt, hogy ez a po-
tyagól megpecsételheti a válogatott sorsát, 

mivel hiába játszott főlényben a hazai 11, 
igazi gólhelyzeteket nem tudtak kialakíta-
ni az izlandi kapu előtt.

A legvégén aztán jött a csattanó! Előbb a 
88. percben egy szerencsésen pattanó labdát 
vágott a hálóba a nem sokkal korábban cse-
reként pályára lépő Nego, majd a 92. percben 
a magyar labdarúgás jelenlegi legnagyobb re-
ménységének számító Szoboszlai Dominik 
fejezett be egy szólót távoli lövéssel, ami vé-
gül a vendégek kapujában kötött ki.

Ezután már csak a leírhatatlan gólöröm 
és a hátralévő két perc kibekkelése maradt 
hátra, amely után bizonyossá vált, hogy a 
magyar válogatott jövőre ott lehet a rész-
ben hazai rendezésű Európa-bajnoksá-
gon. Ha minden az eredeti tervek szerint 
alakul, abban az esetben Portugáliával és 
Franciaországgal Budapesten, míg a jeles 

Ismét megvan az Eb-részvétel!
kvartett negyedik tagjával, Németország-
gal Münchenben mérkőzhet meg Marco 
Rossi csapata.

Ami a többi Eb-pótselejtezőt illeti, a 
további helyszíneken az idegenben játszó 
csapatok örülhettek: Szlovákia hosszabbí-
tás után nyert 2-1-re Észak-Írország ven-
dégeként, míg Skócia büntetőkkel győzte 
le Szerbiát a 120 perc után is 1-1-re álló 
párharcban. Észak-Macedónia Grúziában 
nyert 1-0-ra.

A pótselejtezőket követően, szomba-
ton és vasárnap már a Nemzetek Ligája so-
rozatában volt érdekelt a magyar váloga-
tott, és a lengyelek elleni barátságos mecs-
cset 2-1-re elvesztő ukrán válogatott is.

A sérülések, eltiltások és más okok mi-
att alaposan felforgatott magyar csapat is-
mét vesztett állásból kapaszkodott vissza 
Szerbia ellen, de ezúttal meg kellett elé-
gednie az 1-1-es döntetlennel.

A B-liga 3. csoportjának másik mérkő-

zésén Törökország több mint egy félidőt 
emberelőnyben játszva győzte le 3-2-re 
Oroszországot.

Az utolsó forduló előtt Oroszország-
nak és Magyarországnak is 8 pontja van, 
míg Törökország 6, Szerbia 3 ponttal áll. 
Amennyiben szerdán a magyar váloga-
tott legyőzi Budapesten Törökországot, és 
Oroszország nem nyer Szerbiában, így a 
magyarok végeznének a csoport élén, ami 
hatalmas bravúrral érne fel.

Az A-liga 4. csoportjában szereplő 
Ukrajna 3-1 arányú vereséget szenvedett 
Németország vendégeként, és a lapzár-
tánk után, kedd este sorra kerülő Svájc el-
leni idegenbeli találkozón az lehet a cél-
ja, hogy ne kapjon ki Svájcban. Ebben az 
esetben ugyanis Andrij Sevcsenko együt-
tese kieshet a B-ligába.

Csak együtt sikerült! Eb-résztvevő 
a magyar válogatott
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Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
További ajánlataink: 
- külső és belső párkányok, 
- szúnyog háló (ajtóra is),
- Belorusz beltéri ajtók 
- reluxa, 
- anyag és bambusz roletta, 
- szalagfüggöny

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség épületében). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

nyílászárók, beltéri ajtók, 
garázskapuk, automatikák, 
VELUX tetőtéri ablakok.

akció
-20 -40 

%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41

Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Ház eladó

Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. 4 szoba, 2 konyha, 
fürdőszoba, garázs. Csere is 
érdekel 3 szobás felújított la-
kásra. Tel.: +38050-0596146. 
Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos csalá-
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
099-2393269 (17 óra 
után). 

Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Irányár: 
20000 f.e. alkuképes. Mob.: 
050-5385374. 
Családi ház eladó Eszenyben 
(Pázsit u. 66., Ungvári járás), 
120 m2, 19 szotek. Irány-
ár: 20 ezer f.e. Mob.: 066-
2368277. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 

rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 
Beregszászban kiadó vagy 
eladó rövid távra (1 év) össz-
komfortos családi ház. Mob.: 
095-8450323. 

Lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában 3 szobás lakás eladó 
a második emeleten, önálló 
fűtéssel, internettel. Mob.: 
099-9070381. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Lakás kiadó

Kiadó Beregszászban egy 2 
szobás lakás a Korjatovics ut-
cában. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-5325602. 

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Beregszászban, a Korja-
tovics utcában kiadó egy két-
szobás lakás, az uszoda kör-
nyékén, csak család részére. 
Tel: 050-8094680. 

Autóalkatrész, tartozék

Lada autóra csomagtartó el-
adó Beregszászban. Ára 300 
hr. Mob.: 066-3967011. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minő-
séges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását vállalom Bereg-
szászban és környékén. Vala-
mint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Magyarországon állat-
ellátáshoz, lovak istál-
lói munka ellátásához 
veszünk fel dolgozót. A 
munkahelyet folyama-
tosan tudjuk biztosíta-
ni. Megbízható dolgo-
zó jelentkezését várjuk. 
Fizetés: 250000 Ft/hó 
+ étkeztetés + szállás + 
útiköltség. Jelentkezni: 
+3630-9902535. Jelent-
kezéskor a saját telefon-
számát minden esetben 
adja meg. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 

hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Komárom-Esztergom me-
gyei raklap gyártó vállal-
kozás munkatársakat ke-
res. Szállás és hazautazás 
ingyenes. A munkavégzés 
kétműszakos rendben törté-
nik. Mob.: +38050-2612802 
(Beregszászon a Kálvin író-
szer bolt). 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Idősgondozó/házveze-
tőnő kerestetik Szege-
den ottlakással. Előny: 
orosz (vagy más szláv) 
nyelvtudás, idősgondo-
zás terén szerzett tapasz-
talat. Kedves, emberséges, 
rendszerető hölgy jelent-
kezését várom. Dohány-
zás, italozás kizáró körül-
mény. Bér: lakhatás, teljes 
körű ellátás + 100.000-ft/
hó dr. Deilinger Viktória 
+3630-4878265 deilinger.
viktoria@gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Gyógyszertárba (patikába) 
végzettséggel rendelkező 
munkatársat keresünk Mező-
váriba. Munkaidő: 8-tól 3-ig 
hétfőtől-szombatig. Érd.: 
099-7532903. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Hűtés, fűtés

Többféle tűzifa rendelhető 
különböző kivitelben (tölgy, 
kőris) házhoz szállítással. 
Mob.: 099-5576276. 
Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

Bútor

Beregszászban eladó egy 
jó állapotban lévő sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 7000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu, fonott korsók 
– 12 és10 literes, és káposz-
táshordó, 100 literes. Mob.: 
066-8243778. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Piac, élelmiszer

Szárított nyúlbőrt veszek fej, 
farok és láb nélkül. Ár: 50 hr/
kg. Mob.: +380-950045835 
(Attila). 

Növény

Hurma (datolyaszilva), 
gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznövé-
nyek és diófaoltványok nagy 
fajtaválasztékban eladók. 
Érdeklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Háziállatok

Drótszőrű fox terrier kis-
kutyák eladók aktívan va-
dászó szülőktől. Irányár: 
2000 UAH. Érd.: +38050-
5472526. 

Szabadidő, hobbi

Keresem az alábbi magyar 
zenekarok eredeti kiadványa-
it LP (Vynil/bakelit lemez), 
CD, MC formátumokban: 
OSSIAN, Omen, Pokolgép, 
Moby Dick, Akela, Beatrice, 
STRESS, Missió, Remorse, 
Lady Macbeth… stb.,lemez, 
cd, könyv, poszter, koncert-
jegy, ereklye, bármi érde-
kelhet. Ajánlatokat, képe-
ket emailben/facebookon, 
viberen várok. Hibátlan álla-
potú, karcmentes LP-k, CD-
k, előnyben. Minden aján-
lat érdekel. Elérhetősége-
im: kristik.pistik97@gmail.
com Facebook: Karpinecz 
Krisztián. Tel./Viber: 066-
9792680. 

Társkeresés

45 éves sportos, romanti-
kus férfi keres vékony, mo-
solygós, tüzes, szenvedé-
lyes hölgyet. Facebookon 
Attila Király, fehér póló-
ban. Így megtalálsz. Mob.: 
+3670-2136516. 

Közlemények

Beregszászban eltűnt egy 
kistermetű, róka kinézetű ku-
tya a vasútállomás környé-
kén. A becsületes megtaláló 
jutalomban részesül. Mob.: 
099-6397796. 
Özvegyasszony vagyok, 
olyan házaspárt keresek, akik 
gondomat viselnék háza-
mért cserébe. Mob.: +38068-
7900199.
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Újságárusokat 
keresünk!

A Kárpá t in fo  he t i -
lap szerkesztősége ÚJ-
SÁGÁRUSOKAT ke-
res a Beregszászi és a 
Nagyszőlősi járásokban, 
akik előfizetőket tobo-
roznak és kiviszik az új-
ságot. Fizetés teljesít-
mény szerint. Jelentkezés 
a szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

Egyet fizet, hármat kap!

HIRdESSEN 
A 2019-S ÁRAKON!

HA NÁLUNK HIRdET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÉRdEKLődNI LEHET:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomat-
rófia) betegséget diag-
nosztizáltak. A szülők 
kétségbeesve próbál-
nak mindent megtenni 
a gyógyulása érdeké-
ben, hiszen első gyer-
mekük is ebben a be-
tegségben hunyt el.

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió euró.

Kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen módon 
segítséget tudna nyújtani, az hívja ezt a telefon-

számot +380980728704 (Mária).

 Amennyiben anyagilag szeretné támogatni a 
családot, azt ezen a számlaszámon teheti meg:  

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Beregszászi Magyar Konzulátus pályázatot hirdet 

Kárpátaljai fiatal képzőművészek tárlata címmel Kár-
pátalján élő, 16 év és 30 év kö-
zötti képzőművészek számára 
szakmai képzettségtől és múlt-
tól függetlenül.

Abból kiindulva, hogy az 
európai, magyar és ukrán kul-
turális értékrendekből alakult 
kárpátaljai festőiskola máig 
magán hordozza egyediségé-
nek jegyeit, kitűnik sajátsá-
gos színvilágával, konceptuá-
lis egyéni ötleteivel, a pályázat 
célja az ifjú művészek támoga-
tása, Kárpátalja képzőművésze- 
tének népszerűsítése, a helyi fi-
atal művészek közötti kapcso-
latok és együttműködés előse-
gítése és erősítése. 

A pályázatra beküldött alkotások technikája és té-
mája szabad: lehet festmény, grafika, fotó, kollázs, ke-
rámia, fa, vas, üveg, textil, vagy más anyagokból készí-
tett műalkotás. 

A beküldött munkákat elismert művészekből és a kon-
zulátus képviselőjéből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsű-
ri által legjobbnak ítélt alkotásokat bemutatjuk 2020 de-
cemberében a beregszászi konzulátus Munkácsy-termé-
ben a karácsonyi tárlaton, ahol sor kerül majd a zsűri ál-
tal kiválasztott három legjobb képzőművész díjának ün-
nepélyes átadására.

I. Díj:  100.000 Forint
II. Díj: 60.000 Forint
III. Díj: 40.000 Forint
A zsűri által kiválasztott tíz legjobb alkotó ingye-

nes részvételi lehetőséget nyer a kárpátaljai ifjú mű-
vészek tavaszi, egyhetes  alkotótáborába, ahol a zsű-
ritagokkal együtt alkothat egy héten át. A szervezők 
biztosítják a kiválasztott művészek számára az uta-
zást, szállást, háromszori étkezést és részben a mű-
vészeti kellékeket (vászon, papír, farost lemez stb.). 
A résztvevők a zsűri által kiválasztott egyik alkotá-
sukat felajánlják a szervezőknek. Az alkotótáborban 
kiválasztott alkotások a karácsonyi tárlaton díjazott 
műalkotásokkal, valamint a zsűritagok alkotásaival 
együtt részt vesznek majd a projekt 2021 nyarára ter-
vezett zárókiállításán.

A részvétel feltételeként a pályázni kívánó művészek 
minél előbb igényeljenek jelentkezési lapot a következő 
e-mail-címen: cons.brg@mfa.gov.hu; és azt kitöltve leg-
később október 31-ig (Word formátumban) küldjék visz-
sza ugyanerre a címre. A maximum három pályamunkáról 
készült jó minőségű fotókat (JPEG-formátumban!) a fenti 
e-mail-címre kérjük eljuttatni legkésőbb november 20-ig. 

A zsűri által kiválasztott műveket a zsűri értesítését 
követően a következő címre kérjük eljuttatni postai úton 
(megj. a postai költségeket a feladó fedezi.) vagy szemé-
lyesen: Magyarország Konzulátusa,  90202, Beregszász, 
Bogdan Hmelnickij u. 53.

Sok sikert kívánunk minden pályázónak! 
Szilágyi Mátyás főkonzul

KÁMME FOTÓMŰHELY: 
FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Ala-
pítvány (továbbiakban: KÁMME vagy rendező) céljai és fel-
adatvállalásai kapcsán létrejötte óta szoros egységben műkö-
dik alapítója, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 
által megfogalmazott célokkal és értékekkel, így központi gon-
dolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek meg-
őrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését, a 
társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és 
értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény al-
kotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, ma-
radandó értékeinek létrehozása érdekében. A KÁMME Alapít-
vány „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatá-
sa” alprojektje keretében, KÁMME Fotóműhely címmel DI-
GITÁLIS fotópályázatokat hirdet 18. életévét betöltött, hatá-
ron túli magyar hivatásos és amatőr fotósok részére keresztény 
ünnepekhez kapcsolódva, az alábbi kategóriákban: Kárpát-me-
dencei arcok – Önarckép (figyelem: nem szelfi, hanem olyan 
önarckép, amely a fotótechnika révén kifejezi a beküldő hitval-
lását, hogy hol helyezi el magát a világban) 1. Mindenszen-
tek – Halottak napja – Advent (népszokások, a várakozás, 
a lelki felkészülés művészi ábrázolása) 2. Karácsony (még 
élő vagy újraélesztett népszokások, betlehemezés, kántálás, 
Jézus születésének ünnepe, Szent Család ünnepe, Kiskará-
csony…) 3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki 
folyamatok, kérdésfeltevések, Istenkapcsolatok, még élő vagy 
újraélesztett népszokások…) 4. Pünkösd (Szentlélek eljövete- 
lének és a keresztény egyház megalapításának ünnepe, még 
élő vagy újraélesztett népszokások, pünkösdi királyválasztás, 
búcsú). A pályázatra nem eseményt rögzítő, vagy dokumentá-
ló fotókat várunk, hanem a fotótechnika révén megfogalmazott 
művészi ábrázolást. A rendező a beküldött fotók válogatásából 
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. A zsűri által leg-
jobbnak választott alkotók meghívást kapnak a 2021-ben meg-
rendezendő fotóművészeti alkotótáborba. A pályázatra olyan 
új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet be-
küldeni, amely(ek) eddig még nem kerültek bemutatásra. A pá-
lyázatra egy szerző által beküldhető fényképek száma: legfel-
jebb 15 (tizenöt). Egy kategóriában beküldhető fényképek szá-
ma: legfeljebb 3 (három). Nem kötelező az összes kategóriában 
részt venni, azonban az első nevezéskor a Kárpát-medencei ar-
cok – Önarckép kategóriát is teljesíteni kell és minden esetben 
elvárt a keresztény tematika. Digitális képek esetén az erede-
ti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel legyen. A pályázó-
nak rendelkeznie kell az eredeti fotók ,,nyers” (lehetőség sze-
rint RAW formátumú) változatával. A fotó(k) elnevezése tar-
talmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, ill. alulvonás-
sal a kép címét. Például: Nagy Janos_Advent_Erdely. Pályáz-
ni a fotopalyazat.kamme@gmail.com email címre beküldött, 
digitális formátumú JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép 
hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie. Bekül-
dési határidők: 1. kategória: 2020. december 13. 2. kategó-
ria: 2021. január 15. 3. kategória: 2021. április 10. 4. kate-
gória: 2021. május 28. A nevezés díjmentes. A nevezés a ki-
töltött, aláírt, beszkennelt nevezési lap és a fotó(k) egyidejű be-
küldésével érvényes. A nevezési lap letölthető a www.kamme.
keesz.hu honlapról. A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is meg-
küldhető a kategóriák beküldési határidejéig a KÁMME Ala-
pítvány címére (1016 Budapest Aladár u. 17). A nevezés csak a 
határidőkig megérkezett fotó(k) és nevezési lap esetén érvényes. 
A pályázó a pályázata és a nevezési lap beküldésével hozzájárul 
személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltéte-
lek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcso-
latos nyilvánosságra hozatalához. A pályázók pályaműve(i) be-
küldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek sze-
mélyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal 
lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, to-
vábbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő joga-
it. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek 
szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fa-
kadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelős-
séggel tartozik és köteles a KÁMME-t mindennemű jogi igény 
érvényesítése alól mentesíteni. A pályázók a pályaműve(i)k és 
az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a rendező a beküldött pályaműve(ke)t térítésmentesen, szerzői 
jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli kor-
látozás nélkül, nevük feltüntetésével: ▪ a kiállítás és/vagy kiállí-
tás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként be-
mutassa; ▪ a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotó-
művészet támogatása” alprojekttel és a kiállítással kapcsolatos 
on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja; ▪ a pályázat 
és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” 
alprojekt online és nyomtatott archívumában megőrizze; ▪ nyil-
vánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; ▪ a pályá-
zat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet tá-
mogatása” alprojekt katalógusába, kiadványába beválogassa és 
ott publikálja; ▪ a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresz-
tény alkotóművészet támogatása” alprojekt elszámolásában, szak-
mai beszámolójában megjelentesse. A fotók ettől eltérő célokra 
való felhasználására a KÁMME csak a pályázóval kötendő külön 
írásbeli megállapodás alapján jogosult. A zsűrizés: a zsűri pon-
tozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő képekről. 
Az elöl végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsű-
ri külön körben dönti el. A zsűri az értékelt képanyagnak megfe-
lelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról, a kiál-
lításon való részvételről. A pályázatra beküldött fotók nem auto-
matikusan kerülnek kiállításra! A zsűri köteles kizárni a pályáza-
ti feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűri döntése el-
len nem lehet fellebbezni. A zsűri tagjai: Dr. Bába Szilvia, a Duna 
Palota ügyvezetője, Gedai Csaba fotóművész, Józsa Judit kerá-
miaszobrász, művészettörténész, Keresztes Dénes, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese, Madarassy István 
Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész Molnár János festő- és 
grafikusművész. Díjazás: a rendező kategóriánként egy hivatá-
sos és egy amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű 
(igény szerinti) fotóeszközzel. Azok közül a pályázók közül, akik 
valamennyi kategóriájában részt vettek, egy hivatásos és egy ama-
tőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 150.000 Ft értékű (igény sze-
rinti) fotóeszközzel. Minden résztvevő elektronikus emléklapot, 
a díjazottak nyomtatott oklevelet kapnak. A pályázók alkotásaik 
és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltétele-
ket. További információ: kamme.alapitvany@gmail.com vagy + 
36-1-328-0164. Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján, 
facebook-oldalán és email-ben. Kiállítás megnyitója és díjátadó: 
2021 nyara, Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).
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KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIó (10.24.11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

BAK (12. 22.-1. 20.)

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Eladó háza, lakása?
HA NÁLUNK HIRdET, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

Felhívás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

munkatársat keres képgyűjtemények felügyeletére és 
művészeti programok szervezésére.

Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik járta-
sak a művészetekben, esetleg művészeti végzettséggel 
rendelkeznek (specialiszt, BSc, MSc).

Alsó korhatár: 25 év.
A pályázathoz csatolja:
1. Kérvény a meghirdetett poszt betöltésére a Fő-

iskolának címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön 

kitérve arra, hogy milyen művészeti előképzettsége 
van: intézet és szak megnevezésével, esetleges szer-
vezői tevékenység bemutatása).

3. Végzettséget igazoló oklevél másolata.
A jelentkezés határideje: 2021. január 20., 12:00 

(közép európai idő szerint)
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat elekt-

ronikus formában a foiskola@kmf.uz.ua e-mail-címre, 
nyomtatott formában a következő címre várjuk: 90202 
Beregszász, Kossuth tér 6., személyzeti osztály. A le-
vél tárgyaként főiskola-művészeti munkatársa címet 
jelölje meg!

A beérkezett anyagok kiértékelése után a főisko-
la vezetősége személyes interjúra hívja be a jelölteket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) 

a „Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap” bevételéből pá-
lyázatot hirdet a Kárpátalján működő vagy alakuló ma-
gyar gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támoga-
tására. A pályázaton intézmény és magánszemély egy-
aránt részt vehet.

Pályázni lehet:
● működő gyermek- és ifjúsági néptánccsoport 
támogatására,
● új gyermek- és ifjúsági néptánccsoport 
létrehozására.
 A pályázat beérkezési határideje: 

2020. november 21. 24.00 (közép-európai idő szerint)
A kitöltött pályázati űrlapot a következő címre kér-

jük eljuttatni: iroda@ferences.hu 
 A nyertes pályázatok támogatásának átadására 2020. 

decemberében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket
az iroda@ferences.hu címere lehet elküldeni. 
A pályázat részleteiről a www.ferences.hu címen olvashat.

Szavazz Te is kedvenc 
pedagógusodra!

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) 
keretén belül Kiss Gyula tanár által létrehozott „Kárpát-
aljai Magyar Kultúráért Alap” Kedvenc tanárom címmel 
honlapot hozott létre abból a célból, hogy díjazza a sza-
vazás alapján kiválasztott pedagógusokat.

A honlap címe: www.kedvenctanarom.org.ua.
Az az óvónő, tanító és tanár nyer, aki 2020. decem-

ber 6. 24.00 óráig a legtöbb szavazatot kapja. A verseny 
nyílt, mindenki javasolhatja kedvenc pedagógusát, és joga 
van a benevezettekre egy szavazatot leadni.

A nyertes pedagógusok díjazásra számíthatnak, vala-
mint az erre a díjazásra beérkezett céladományok összegét 
is egyenlően osztjuk el a három nyertes között.  A verseny 
keretén belül lehetőség lesz határon inneni és túli anyagi 
felajánlások révén növelni a díjazásra szánt alapösszeget.

Budapest, 2020. november 4.
Kacsó András s.k. a KFMA elnöke

Втрачено посвідчення потерпілої від Чорно-
бильської катастрофи 3Б 047963 від 25.10.1999 
на ім’я Петрова Тетяна Михайлівна вважати 
недійсним.

Nehezen éli meg a le-
vertség érzését, mert 
ez idegen az Ön szá-
mára és nem tudja, 

hogyan kezelje. Megszokta 
ugyanis, hogy folyton a belső 
tüze hajtja. Ezen a héten na-
gyon változatos érzelmeket 
fog átélni és lehet, hogy szük-
sége lesz mások támaszára 
és segítségére. Ez a negatív, 
elkeseredett érzés azonban 
csak átmeneti, és valószínű-
leg magától meg fog oldódni.

Remek hírt kaphat a 
héten, és nagyon jól 
teljesít majd a mun-
kájában. Azonban cél-

szerű, ha elővigyázatos marad, 
hiszen az élet számos nemvárt 
fordulatot hozhat, ami kissé 
megrendítheti. Ne feledje, hogy 
nem tud mindent az irányítása 
alatt tartani, ettől függetlenül 
járjon emelt fővel és maradjon 
erős. Bizonyosodjon meg arról, 
hogy mindig határozott és kel-
lőképpen türelmes.

Ezen a héten a ma-
gánéletében számos 
örömnek és boldog 

pillanatnak néz elébe. Na-
gyon vidám és kiegyensúlyo-
zott lesz a hét folyamán, és az 
Önt körülvevő emberek is fel-
villanyozzák majd. Még az is 
lehet, hogy valamilyen új ka-
land vár Önre, ami nagyon iz-
galmas és eseményteljes lesz. 
Próbáljon meg türelmes ma-
radni, és várni, hisz a bolygók 
állása Önnek kedvez.

Nagyon aggódik a sze-
rettei jövőjéért, hiszen 
Ők állnak az élete kö-

zéppontjában. Ne feledje, a jö-
vőn való rágódás nem vezet se-
hova, csak belekerül egy mókus-
kerékbe, amiből nem találja a ki-
utat. Maradjon nyugodt és keres-
se meg a dolgok mögöttes hátte-
rét. Tegyen meg többet azért, hogy 
nagyobb figyelmet fordítson a 
családjára, hiszen tudja, hogy ez 
az egyetlen megoldás arra, hogy 
elültesse a jövőjük magjait.

A stressz az életében 
számos módon nyilvá-
nul meg, és ha nem hall-

gat ezekre a jelekre, fizikai, és 
egészségügyi tünetei is jelent-
kezhetnek. Vizsgálja a bőrét és 
a torkát figyelmesen, ezek azok 
a helyek ugyanis, ahol a stressz 
megmutatkozik, és figyelmezte-
ti, hogy vissza kell vennie a tem-
pójából. Hogyan tudná csökken-
teni ezt a stresszt, amit folytono-
san átél? Túl sokat vár el önma-
gától és túlhajszolja magát.

A héten úgy érezheti, 
hogy a személyes kap-
csolatai meglazultak és 

nem érzi, hogy bízhat az Önt 
körülvevő emberekben. Elő-
fordulhat, hogy ezt az üressé-
get egy olyan romboló, függő-
séget okozó szokással akarja 
pótolni, mint az alkohol, vagy 
a cigaretta. Próbálja azonban 
kerülni ezeket, hiszen nagyon 
rossz útra vihetik a későbbiek-
ben. Ehelyett próbálja meg in-
kább megoldani a problémákat.

Az egészségi álla-
pota és a pénzügyei 
terén nehézségek-
re számíthat ezen a 

héten. A megtakarításai hi-
ányt szenvedhetnek, de ké-
pes lesz ezt ellensúlyozni az-
zal, hogy tovább takarékos-
kodik és okosan osztja be a 
pénzét. Kis lépések is már 
látványos megtakarításokat 
eredményezhetnek, ha ké-
pes tisztán látni és határo-
zott maradni.

A bolygók állása nem 
az Ön érdekeit szol-
gálja ezen a héten. A 
koncentrációsképes-

sége nem működik megfelelő-
en, ami miatt nem tud olyan jól 
teljesíteni, mint ahogyan szo-
kott. Mélyen magába kell néz-
nie, hogy megtalálja a belső 
energiáit, amik előreviszik az 
életben, viszont ezek az ener-
giaforrások egyre apadnak. Itt 
az ideje annak, hogy feltöltőd-
jön, és újult erőre kapjon.

Számos nehézségre 
számíthat a munkahe-
lyén, de jól veszi az 
akadályokat és jól fog 

teljesíteni. Felettesei, üzlettársai 
értékelni fogják az igyekezetét 
és az erőfeszítéseit. A nehézsé-
gek mutatják meg azt, hogy va-
lójában mire is képes Ne feled-
je, hogy a szén is csak nagy nyo-
más alatt válik gyémánttá. Ez 
egy lehetőség Önnek arra, hogy 
meglássa kitartásának és az aka-
raterejének az eredményét.

Ön a vitákat és a nehéz-
ségeket nagyon egy-
síkúan szemléli, ezért 
sokkal nyitottabbnak 

és érzékenyebbnek kell lennie. 
Tudja, hogy a sikerhez vezető út 
nem mindig a legkönnyebb, de 
az egyetlen út az egyenes. Ezen 
a héten a csábítás áldozatává 
válik majd. Előfordulhat, hogy 
rossz társaságba kerül, vagy fel-
vesz egy rossz szokást. Minden-
képpen akadályozza meg, hogy 
ezek bekövetkezzenek.

Nem érzi olyan szo-
rosnak a személyes 
kapcsolatait, ráadásul 

kételkedik a szerettei őszin-
teségében. Úgy érzi, hogy 
bizonyos dolgokat elhall-
gatnak, vagy eltitkolnak Ön 
elől. Tudja, hogy nem lehet-
nek olyan kapcsolatai, amik 
nem az őszinteségen és a bi-
zalmon alapszanak, ezért 
elég erőt gyűjt ahhoz, hogy 
megossza a gondolatait és a 
félelmeit másokkal.

Ez a hét a megszo-
kott módon fog tel-
ni, és nem történik 

semmi különös esemény. 
De ez is sokkal jobb annál, 
mintha a dolgok rossz fordu-
latot vennének. Csak Önön 
múlik, hogy hozzáad-e eh-
hez a héthez egy kis izgal-
mat, és ragyogást. A dolgok 
jó irányt vesznek, és ha ezt 
a hetet megfűszerezi egy kis 
izgalommal, az kizökkentheti 
majd a megszokott rutinjából.

Beregszászban november 20-án 
ünnepli 5. születésnapját 

Bodnár Zsófia. 
Ebből az alkalomból köszönti őt 
édesanyja, édesapja, két mamá-

ja, papija, testvére Róbert, illetve a 
Benics család! 

„Felragyog egy csillag egy fény-
lő hajnalon, fehér rózsaszál nyílt 

a domboldalon. Ez a rózsaszál ne-
ked nyílik szépen, mivel 

születésed napját ünnepeled éppen. Drága sze-
me fénye lettél édesanyádnak, büszkesége édes-
apádnak. A nagymama azt a percet is áldja, mi-
kor kis unokáját a karjaiba zárja. Kérjük a jó 
Istent áldja minden lépted, adjon neked erőt, 

egészséget! Isten éltessen nagyon sokáig drága 
gyermekünk!”

Részvétnyilvánítás
A Rákóczi Szövetség beregszászi szervezete mély 

megrendüléssel értesült róla, hogy dr. Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke 87 éves korá-
ban elhunyt. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük.

Goncz Tibor, a Rákóczi Szövetség beregszászi szer-
vezetének elnöke
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A gyenge immunrendszer 6 
leggyakoribb előjele

D-vitaminnal a koronavírus ellen: így 
juttathatod be a szervezetedbe!

6 hiba, amit elkövethetsz 
vitaminszedéskor

Jelenleg nincs gyógymód a koronavírusra, 
azonban szakértők szerint a D-vitamin se-
gítséget nyújthat a betegség leküzdésében.

Egyre több kutatás jut arra az eredményre, hogy a D-vi-
taminnak szerepe lehet a koronavírus elleni küzdelemben. 
Legutóbb például egy külföldi orvosi lapban jelent meg egy 
felmérés, amely során az egyik kórházban a koronavírusos 
betegeket D3-vitaminnal is kezelték. Az eredmények alap-

ján azok közül, akik kapták a vitamint, senki sem hunyt 
el, és alacsonyabb volt a komplikációk esélye is, szemben 
azokkal, akik nem kaptak D-vitamint. Ez csak egy a meg-
annyi kutatás közül, amelyek a D-vitamin hatását taglal-
ják a járványidőszakban.

Miért olyan fontos a D-vitamin?
A D-vitamin egyébként is komoly szerepet tölt be az 

egészségünk megóvásában. Többek között segíti az im-
munrendszer működését, ezért aki hiányban szenved, ke-
vésbé ellenálló a fertőzésekkel szemben, és gyakrabban 
betegszik meg. A szervezeted alapjáraton képes előállítani 
magának a napfény hatására, azonban az őszi időszak kez-
detétől fogva ez egyre kevésbé sikerül neki, és átlagosan 
2-3 hónap alatt kiürül a testedből. Most, hogy egy világ-
járvány kellős közepén járunk, rendkívül nagy szerep jut 
a vitaminok pótlásának, így elsősorban a D-vitaminnak is.

Ahogy írtuk, elsősorban a napfény által képes előállíta-
ni a szervezeted a vitamint. A D-vitaminnak valójában két 
fajtája létezik: D2 és D3, amelyek biológiai értéke a tes-

tünk számára ugyanolyan, azonban utóbbi aktívabb, ezért 
ezt jobban fel tudja használni a szervezeted. A napsütéses 
séta a legjobb módszer, de ha erre nincs lehetőség, jöhet-
nek a további megoldások!

Hogyan juthatsz hozzá?
A rossz hír, hogy az élelmiszerekben ritkán van annyi 

D-vitamin, amennyi a testednek fontos lenne. A halolajak-
ban viszont megtalálható, ahogy a zsíros halakban, tojás-
sárgájában is.

Az elkövetkező időszakban az lenne a legjobb, ha meg-
próbálnál több tonhalat, szardíniát, szardellát enni, ezek 
ugyanis nagyon jót tesznek a szervezetednek.

Ugyancsak igaz ez a gombára is! Ahogy az emberek, úgy 
a gombák is a napfény által termelik maguknak a D-vita-
mint, ezért a maitake gomba igazán jó választás erre a célra.

Mivel az élelmiszerekben természetes módon nem iga-
zán van jelen a D-vitamin, gyakran ezzel dúsítják őket. Ezt 
is nyugodtan fogyaszthatod, hiszen a D-vitamin termelést 
beindítja a testedben. Ilyen kategóriába tartoznak gyakran 
az alternatív tejitalok, mint például a szójatej vagy a man-
dulatej, a zabpelyhek, és bizonyos joghurtok is. A legjobb, 
ha mindig elolvasod a csomagolást, ezen ugyanis általában 
nagy betűkkel feltüntetik a D-vitamint!

Természetesen étrendkiegészítő formájában is szedhe-
ted, pláne, hogy így garantálni tudod magadnak a napi be-
vitelt. Ez életkortól függően változó: kisgyerekeknek napi 
400-600 NE az előírt, serdülőkorban lévőknek 800-1000 
NE, míg a felnőtteknek 1500-2000 NE a javasolt. Sze-
désekor fontos arra figyelni, hogy ne lépjük át a javasolt 
mennyiséget, ugyanis a zsírban oldódó vitaminokat túl le-
het adagolni. Bár ez szerencsére csak elég magas meny-
nyiségnél történhet meg, fontos, hogy kövessük a szabá-
lyokat. Mivel a D-vitamin felszívódásához szükség van a 
zsírra, figyelj arra, hogy étkezés után vedd be, vagy olyan 
étrendkiegészítőt vegyél, ami például olívaolajjal dúsított, 
ez ugyanis segíti az elraktározódást. 

Sokakban felmerülhet a kérdés: ha nincs napsütés, de 
elmész a szoláriumba, azzal is segíted a D-vitamin terme-
lését? Nos, az igazság az, hogy a UVA és UVB sugárzás 
nagyon káros a bőrödre. Ha gyakran jársz szoliba, annak 
nyoma is lesz rajta. A D-vitamin előállításáért az UVB su-
gárzás felel, de ha egy szoláriumban lévő cső a megfelelő 
tartományba eső sugarakat bocsájtja ki, a D-vitamin elő-
állításában nem segít.

Ha erős az immunrendszered, a szerveze-
ted könnyebben megküzd a betegségekkel, 
és a gyógyulásra is hamarabb sor kerül. A 
koronavírus időszakában erre nagy figyel-
met kell fordítanod, épp ezért jó, ha tudod, 
melyek a gyenge immunrendszer jelei!

Állandóan fáradtnak érzed magad
Mindent elkövetsz, hogy friss és energikus legyél, de 

még így is állandó fáradtsággal küzdesz? Még azután sem 
érzed magad kipihentnek, hogy átalszod az éjszakát, és 
egész hétvégén csak fekszel? Ez is a gyenge immunrend-
szer egyik gyakori jele. Amikor aktív fertőzés van jelen a 
testedben, lehet, hogy te nem érzed meg, de a szervezeted 
küzd ellene. Emiatt az összes energiaforrást beveti, hiszen 
túl gyenge, amiből viszont te már csak annyit tapasztalsz, 
hogy nincs erőd semmihez!

Gyakran küzdesz megfázással
Évente többszöri alkalommal is megfázással, náthával 

küzdesz? Akkor eljött az immunerősítés ideje! Az ugyan-
is még teljesen rendben van, hogy évente kétszer (legin-
kább ősszel és tavasszal) lebetegszel, de ha ennél is gyak-
rabban esel ágynak, az arra utal, hogy a tested túl gyenge 
ahhoz, hogy a kisebb vírusokkal és baktériumokkal felve-
gye a küzdelmet.

Márpedig éves szinten többször is jutnak be kóroko-
zók a testedbe, de ha elég erős a szervezeted, tünetek nél-
kül átvészeled ezt az időszakot.

Lassan gyógyulnak be a sebeid
Ha megvágod magad valamivel, a sebek milyen gyor-

san gyógyulnak be? Az immunrendszeredről is árulkodik a 
válaszod, ugyanis a tested védelmi mechanizmusa szerepet 
játszik a sebek gyógyulásában. Ha ez nem elég erős, a sé-
rülések is lassan regenerálódnak, és a vágások többször is 
szétnyílhatnak a legapróbb érintéstől. Az, hogy az immun-

rendszered mennyire képes ellátni a feladatait ezen a téren, 
függ attól, hogy mennyi oxigén van a véredben, hány éves 
vagy, mennyit stresszelsz, és milyen életvitelt folytatsz.

Sokat fájnak az izmaid és ízületeid
Amikor az immunrendszerednek valamilyen fertőzés-

sel kell megküzdenie, gyulladáscsökkentő anyagokat és 
fehérvérsejteket termel. Ebben a szakaszban a monociták 
száma megnövekszik, majd miután a „harc” hatására gyen-
gül az immunrendszered, és a gyulladás továbbra is fenn-
áll, ezek a monociták elkezdenek eltűnni. Márpedig ezek 
segítik a szervezeted ellenállóképességét, amire így nem 
képesek. Ezért a tested egyfajta krónikus fájdalmi helyzet-
be kerül, ami az izmokon és ízületeken ütközik ki igazán. 
Te azt gondolod, hogy megerőltetted magad, de igazából 
a probléma néha máshol keresendő.

Sokszor van hasmenésed, hasfájásod
Az immunrendszered gondtalan működésében fon-

tos szerep jut a gyomrodnak, és a benne lévő jó baktériu-
moknak is.

Ha felborul az egyensúly, és az egészséges baktériumok 
eltűnnek, vagy a számuk lecsökken, megjelenik a hasfá-
jás és a gyakori hasmenés, hiszen nem tudják legyőzni a 
többi kórokozót.

Ez viszont sajnos az immunrendszer gyengüléséhez 
is vezet, hiszen azáltal, hogy a tested igyekszik leküzdeni 
ezeket a baktériumokat, gyengül az ereje is!

Gyakran kapsz el fertőzéseket
Időnként mindenki elkaphat fertőzéseket, azonban van 

egy szint, ami felett már a gyenge immunrendszer áll a 
háttérben. Az Amerikai Allergia, Asztma és Immunológi-
ai Akadémia szerint a gyenge ellenállóképességről akkor 
beszélünk, ha évente négynél többször van fülfertőzésed, 
vagy tüdőgyulladásod kétszer egy éven belül, vagy két an-
tibiotikumos kezelésnél többre van szükséged egy évben. 
Mindegy, milyen fertőzésről beszélünk, ha gyakran kiújul 
nálad, a gyenge immunrendszered tehető felelőssé!

A vitaminok és a táplálékkiegészítők 
egészségesebbé tehetnek – de csak ak-
kor, ha helyesen használod őket!
1. Az ismerősöd által javasolt vitamint 

szeded
Minden szervezet különböző, ezért nem biztos, hogy 

az a jó megoldás, ha a barátnőd, kolléganőd, anyukád ta-
nácsa alapján választasz vitamint. Jól jegyezd meg: ami 
nekik bevált, nem biztos, hogy neked is használni fog. 

Sokkal jobban jársz, ha az egyéni adottságaid alapján vá-
lasztasz táplálékkiegészítőt: ha például hajlamos vagy a 
fejfájásra vagy stresszelésre, a B-vitaminokban gazdag 
formulát válaszd, míg éjszakai álmatlanságra és lábgör-
csökre a magnézium, csontfájdalmakra pedig a D-vita-
min és a kálcium a leghatásosabb.

2. Mellőzöd D-vitamint
A tél végére minden harmadik ember D-vitamin hi-

ánnyal küzd, ez pedig főként a napsütéses órák hiánya 
miatt lehetséges. Bár pontosan csak vérvétellel és csont-
sűrűség méréssel lehet kiszűrni a D-vitaminok (D1, D2 
és D3) hiányát, érdemes olyan táplálékkiegészítőt válasz-
tani, melyben ezek megtalálhatóak – hiányukkal ugyan-
is a csontritkulás folyamatát, a daganatokat, az immun-
rendszer gyengülését, az idegrendszeri bántalmakat, a 
cukorbetegséget, valamint a szív- és érrendszeri beteg-
ségeket idézhetjük elő.

3. Több kálciumot szedsz a kelleténél
Bár csípések és allergiás reakciók alkalmával segít-

het a bajban, a kálciumtablettát nem érdemes rendszere-
sen szedni, mert 22%-kal növeli az érelmeszesedés rizi-
kófaktorát. Amennyiben könnyen törnek a csontjaid, vá-
lassz inkább a csonterősítő élelmiszerek közül. 

4. Túl sok vitamint szedsz
Minél több, annál jobb? A vitaminok nem így működ-

nek! Az extra mennyiségű vitaminok szedése (különösen 
az A- és E-vitaminoknál) mérgezést is okozhat, a bélfló-
ra egyensúlyának felborításáról és az esetleges kompli-
kációkról nem is beszélve. Tehát mielőtt az influenza-
szezonban minden vitamint magadba tömnél, járj egy ki-

csit utána, hogy milyen ásványi anyagokra van szüksé-
ged és milyen mennyiségben.

5. Nem ismered a gyógyszerek és a vi-
taminok közötti kölcsönhatásokat

Pontosan tudod, hogy a gyógyszered mellé milyen 
vitaminokat lehet szedni? Egy kutatás szerint hatból egy 
felnőtt nincs tisztában a gyógyszerek és a vitaminok kö-
zötti kölcsönhatásokkal. Például a tetraciklin típusú an-
tibiotikumok miatt a kálcium és vas nem tud felszívódni, 
ahogyan tejtermékeket és a gyümölcsleveket sem ajánlott 
fogyasztani ezeknél a gyógyszereknél. Az általad szedett 
gyógyszer esetleges kölcsönhatásairól érdeklődj az or-
vosodnál vagy a gyógyszerészednél. 

6. Nem ismered az összetevők listáját
Komplex multivitamint szedsz, és nem nézed át a cso-

magoláson lévő „összetevők” részt? Nagy hiba! A ter-
mékben található ásványi anyagok és vitaminok pontos 
mennyiségére mindenképpen érdemes figyelmet szán-
nod, hiszen a táplálékkiegészítő csomagolásai és rek-
lámjai leginkább csak a termékben lévő nagy mennyi-
ségű összetevőket reklámozzák – ennek ellenére a kis 
mennyiségű összetevők is fontosak, főleg, ha érzékeny 
vagy valamelyikre.
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Plusz egy vicc

2020. 46. szám meg   -
fej  tése: Isten a te-
nyerén hordoz, csak 
néha tapsol.    

Plusz    egy vicc: ... 
dobja csak be az ab-
lakon. 

Rigó Jancsi

• •

SzERETNÉL MAGyARORSzÁGON dOLGOzNI, 
dE NEM BOLdOGULSz A KIUTAzÁSSAL?

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNIÁT!

Egészségügyi segédeszközök 
gyártásához keressük új kollégáinkat 

Magyarországra 3 műszakos, 
8 órás munkavégzésre.

 ►Általunk kínált juttatások és extrák:
▪ kiemelt bérezés
▪ COVID19 teszt, mely eredményének 
megérkezéséig biztosítjuk a szállást

▪ ingyenes szállás teljesen felszerelt 
8 fős apartmanházakban, üdülőövezetben 
egy villaparkban

▪ napi ingyenes bejárást biztosítunk a szállás 
és munkahely közt

▪ Cafeteria már az első hónaptól, melynek 
összege fél év után emelkedik

►Ha csatlakoznál a csapatunkhoz, 
jelentkezz kollégánknál!

►Elérhetőség: +380 (66) 534 6605 
hétköznap 9:0017:00ig

JELENTKEzz GyÁRI MUNKÁINKRA, 
SEGíTÜNK MINdENBEN!

Hozzávalók a piskótához: 8 tojás, 21 dkg liszt, 15 dkg 
cukor, 3 dkg cukrozatlan kakaópor, csipetnyi só.

A töltelékhez: 1 l habtejszín, 20 dkg étcsokoládé, 2 te-
áskanál rumaroma, 1 teáskanál vanília aroma.

A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 2 evőkanál olaj.
Elkészítése: Megolvasztjuk a csokoládét mikróban, 

vagy vízgőz fölött. 
A piskótához a tojásfehérjét kemény habbá verjük. Be-

leforgatjuk a tojássárgáját, majd a sóval, és a kakaóval el-
kevert lisztet is, óvatosan. A masszát egy sütőpapírral bé-
lelt, 37x27 cm-es tepsibe simítjuk, és 180 fokos sütőben 
megsütjük (fogpiszkálóval végezzünk tűpróbát). 

Miután megsült, a tepsiben hűlni hagyjuk, és ekkor 
kezdjük el készíteni a tölteléket. 

Először 8 dl tejszínt mixerrel kemény habbá verünk. A végén 
a csokoládét fokozatosan belecsurgatjuk, közben folyamatosan 
kavartatjuk mixerrel (a rumaromát is ekkor adjuk hozzá). A ma-
radék tejszínt (2 dl) szintén kemény habbá verjük, a vaníliával. 

A piskótát két lapra vágjuk, és az egyikre a csokoládés 
habot egyenletesen rásimítjuk. Erre kenjük a vaníliás ha-
bot, majd befedjük a másik piskótával. 

A tetejére az olajjal megolvasztott csokoládét egyenletesen 
elsimítjuk, majd legalább 2 órát pihentetjük szeletelés előtt.

A hét megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Az igazgató így szól az új alkalmazotthoz:
– Szeretném, ha a fizetése titokban maradna. Bíz-

hatom benne, hogy nem fog róla beszélni?
– …

Kétbetűsek: AF, ÉN, 
GN, GO, IS, KT, LT, ME, 
MG, NA, NV, NZ, US, ÚR, 
ZK.

Hárombetűsek: ABI, 
ALA, ÁTV, FŰT, GAL, IDA, 
LAT, MEL, SZI, TET, TÖR, 
VAS, YUL, ZIK.

Négybetűsek: ATOS, 
AVAT, BEÁS, ELEK, ELÉG, 
ERIE, ÉRÉS, GENF, MARI, 
MENT, MUKK, NYAK, 
OLAJ ,  OROZ,  REMI , 
R E V E ,  S I K K ,  S O Ó S , 
TOGO, ZEKE.

Ötbetűsek: ANDOK, 
BRAVA, ELEVE, FELÉL, 
FOSZT, IMÍGY, LELES, 
LEVER, MAGAM, ONIKA, 
RÁLES, SÍRÓS, SOROS, 
TREVI, URIAL.

Hatbetűsek: KARESZ, 
KIÍRÁS, LENYOM, MŰ-
MESE, NERUDA, PERSZE, 
ZELÓTA.

Hétbetűsek: BALESET, 

DOMBSÁG, MEGIVÁS, 
VÁDLOTT.

N y o l c b e t ű s e k : 
ALUMINIT, AMETISZT, 
IGAZGATÓ, LÁBAZATI, 
MEGFOGAD, RAJZTERV, 
SERTÉSÓL, STÍLUSOS, 
USZONYOS.

Tízbetűsek:  GABO-
NAVÉSZ, LENYUGSZIK, 
OLASZKÖNYV, RETTE-
NETES, SZÉGYELLEM.

Tizennégy betűsek: 
ANONYMUS-SZOBOR, 
ISTENTISZTELET.
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SÍRKŐ FELIRATA 2 MÁKSZEM !  ☼ LITER

ASZTÁCIUM ÉTELT KÉSZÍT E
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ZABSZEM !
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LENMAG !
LÁGY ÍVBEN 
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VANÁDIUM

CSENDES
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RITKA FÉRFINÉV

TESTÜNK 
MOTORJA

A SZOBÁBA

OROSZ IGEN

EZEN A NAPON

NÉMA VALÓ !

ELLENBEN

SZÍNÉSZNŐ (ILA)

KÉS LÉNYEGE

HANGOZTATÁ

URÁNIUM

FÉLÉV !

NÉVELŐ

SONIC YOUTH 
HATODIK 

NAGYLEMEZE

FADARAB !

TURKU VÁROS 
SVÉD NEVE

AUSZTRÁLIA 
CÍMERÁLLATA

OSZTRÁK 
KATONAI ÍRÓ 

NEVE 
MAGYAROSAN

A káposzta ezért egészséges
A káposzta olcsó és min-
denki számára könnye-
dén elérhető zöldségféle, 
amelyet érdemes minél 
gyakrabban fogyasztani.

Nagyon egészséges: 
erősíti az immunrendszert, 
szebb lesz tőle a bőrünk, 
ráadásul nagyon tápláló 
is – és ez még nem minden.
A káposzta jól jön, ha 

fogyókúrázunk
Egy csésze káposzta 

mindössze 33 kalóriát tar-
talmaz, ráadásul minimá-
lis a zsírtartalma, miközben 
rosttartalma igen magas. A 
diétázók éppen ezért bátran 
beépíthetik étrendjükbe.
Jót tesz az agynak is

A káposztában sok a 
K-vitamin és az antocianin, 
amely segít a koncentráció- 
ban és a szellemi frisses-
ség megőrzésében. Ezek 
a tápanyagok az idegká-
rosodást is gátolják, és se-
gítenek, hogy ellenállób-
bak legyünk például az 
Alzheimer-kórral szem-
ben. A legtöbb ilyen szem-
pontból hasznos tápanyag 
a vörös káposztában van.
Jót tesz a szépségnek

A káposzta kéntartal-
ma sokat segíthet azoknak, 
akiknek zsíros, pattanáso-
sodásra hajlamos a bőre. A 
kén ezen kívül segít a kera-

tin termelődésében is, ezért 
a körömnek, a bőrnek és a 
hajnak is nagyon jót tesz.
Segít méregteleníteni

A káposztában sok a 
C-vitamin is, amely a kénnel 
együtt fontos szerepet játszik 
abban, hogy a toxinok kike-
rüljenek a szervezetünkből. 
Segít semlegesíteni a sza-
bad gyökök káros hatásait, 
számos betegség kialakulá-
si esélyeit csökkentve.

Segíthet a 
rákmegelőzésben
A káposztában olyan 

anyagok találhatóak, ame-
lyek gátolják a sejtburján-
zás és a tumorok fejlődé-
sét. Kutatások szerint a  
mellrák terjedését is segít-
het gátolni.

Hasznos a 
vérnyomásnak

A káposztában találha-
tó kálium segít karban tar-
tani az ereket, megköny-
nyítve a véráramlást, ami 
meggátolhatja, hogy túlsá-
gosan magas legyen a vér-
nyomásunk.

Fejfájást is 
kezelhetünk vele
A káposztalevelekkel ké-

szített meleg borogatás segít-
het csökkenteni a fejfájást, 
akárcsak a nyers káposztalé 
fogyasztása. Utóbbi másna-
posság kúrálására is kiváló.


