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Hulladék- és vízgazdálkodás konferencia

Hatni, cselekedni, alkotni
Csetfalván szobrot állítottak a legnagyobb magyarnak

munkakörbe

Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend
- Fix alapbér+ teljesítménybér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350.000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha,
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány
- Jelenléti bónusz
negyedévente 40 000 Ft
Jelentkezni lehet:
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com

I

gaz, hogy amikor
Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott,
1847 szeptemberében
itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan
megvalósultak. A legnagyobb magyarként tisz-

telt arisztokrata Magyarország megújulását, teljes modernizációját tűzte ki célul. Eszméit, tetteit másfél évszázaddal a halála után is nagyra becsüli a magyar nép. Ennek
egyik fontos jele, hogy ma
egy kis külhoni magyar településen állítunk szobrot

Széchenyinek, hangzott el
Csetfalván a szoboravató
ünnepségen Széchenyi tehát tudott egy kis falunak
is olyat adni, egy kis faluért
is tudott olyat tenni, hogy a
község úgy érezze: tartozása van a nagy magyar reformerrel szemben.
Az ünnepségre össze-

Egy Kárpát-medencei
hungarikum
Munkácson megalakult az első kárpátaljai pálinka lovagrend

sereglett szép számú közönséget Tarr Attila, a
KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke üdvözölte, és megköszönte
mindazok munkáját, akik
hozzájárultak az emlékmű létrehozásához.
Folytatás az 5. oldalon

M

unkácson nyolc
alapító taggal
megalakult a Kárpátaljai Pálinka Lovagrend, amely a továbbiakban egyesületi formában folytatja tevékenységét. A civil szervezet tagjai azt tűzték
ki célul, hogy a nagy
hagyományokat magában hordozó nedű
tradicionális értékeit megismertessék az
érdeklődőkkel, ápolják és tovább vigyék
a készítés hagyományait, valamint széles
körben népszerűsítsék
a kulturált pálinkafogyasztást.
Az elmúlt hétvégén
nem mindennapi attrakcióban volt részük mindazoknak, akik szombat
délelőtt felkeresték a
munkácsi várat.
Folytatás a 3. oldalon
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Magyar-orosz gázegyezmény

Az ukrán külügyminisztérium
válaszlépéseket tesz a magyar-orosz
gázmegállapodás miatt

Az ukrán külügyminisztérium a
magyar-orosz hosszú távú gázszállítási szerződés kapcsán hétfőn közleményt adott ki, amelyben kezdeményezi az UkránMagyar Kormányközi Gazdasági
Vegyes Bizottság soron következő ülésének elnapolását, ezen kívül jelzi, hogy az Európai Bizottsághoz fordul az ügyben.
Az ukrán külügyi tárca „meglepődött és csalódott” Magyarország
döntése miatt, miszerint 2021. szeptember 27-én Budapesten Ukraj-

nát elkerülő útvonalon történő gázszállítási szerződést kötött az orosz
Gazprom konszernnel.
A közlemény kizárólag politikainak és gazdaságilag megalapozatlannak értékeli a döntést, amely
„a Kreml kedvére és Ukrajna nemzeti érdekei, valamint az ukrán-magyar kapcsolatok kárára” született,
és amely az ukrán külügyminisztérium szerint nem felel meg az 1991.
december 6-án aláírt ukrán-magyar
alapszerződés elveinek.
Magyarországnak továbbra is
előnyösebb az ukrán tranzitútvo-

nal használata, ami „lehetővé teszi
a legrövidebb úton biztonságosan
eljuttatni a gázt Európa országaiba” – áll a dokumentumban.
Szomorúan állapítjuk meg, hogy
ez a döntés kárt okoz a kétoldalú
ukrán-magyar kapcsolatok pozitív
eredményeinek és tendenciáinak”,
amelyek elérése érdekében komoly
erőfeszítéseket tett az ukrán és a
magyar tárcavezető – fogalmaz az
ukrán külügyminisztérium.
Az ukrán fél abban bízott, hogy
az Ukrán-Magyar Kormányközi
Gazdasági Vegyes Bizottság soron következő budapesti ülése, amelyre szeptember 29–30-án került
volna sor, „újabb pozitív
lépés lesz a kétoldalú viszonyban”.
Az ukrán külügyminisztérium a vegyes bizottság
ülésének elnapolását kezdeményezi, mert – mint a közlemény fogalmaz – „a magyar-orosz
gázszerződés jelentősen befolyásolja Ukrajna és Európa energiabiztonságát, a kockázatok és fenyegetések
sokoldalú elemzését igénylő új körülményeket teremt, valamint a régió
országai cselekvésének összehangolását igényli a negatív következmények minimalizálása érdekében”.
Emellett az Európai Bizottságtól
azt kéri: állapítsa meg, hogy megfelel-e a magyar-orosz gázszerződés
az európai energiaügyi szabályoknak – zárul az ukrán külügyminisztérium közleménye.

Magyarország visszautasítja a belügyeibe
történő beavatkozási kísérletet
Az orosz Gazprommal kötött hosszú távú gázvásárlási szerződés aláírási ceremóniáján, újságírói kérdésre reagálva, Szijjártó Péter sajnálatát fejezte ki, hogy Kijev nem akarja megtartani a Magyar-Ukrán
Gazdasági Vegyes Bizottság csütörtökre tervezett ülését. Kijelentette, nem pontosan érti, hogy
mi az összefüggés Magyarország energiaellátásának biztosítása, illetve aközött, hogy „normális módon együttműködünk a
szomszédainkkal”.
„Visszautasítom a Magyarország ügyeibe történő beavatkozási kísérletet, a magyar emberek téli
fűtésének biztosítása a mi dolgunk,
azt semmilyen más ország nem befolyásolhatja” – fogalmazott.
Továbbá hangsúlyozta, hogy az

új déli vezetékkel a Gazprom nemcsak Ukrajnát, hanem Magyarországot is megkerüli. Rámutatott,
hogy az orosz vállalat eddig Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát és Horvátországot is Magyarországon keresztül látta el földgázzal, s ebből tranzitbevételek származtak, mostanra azonban megváltozott a realitás,
megépült egy másik útvonal. „Mivel
a Gazpromnak van gáza, és nem nekünk, ezért ez egy elég egyenlőtlen
helyzet ebből a szempontból. Tehát
amelyik útvonalon hozzák a gázt, mi
azon fogjuk megvenni” – mondta a
külgazdasági és külügyminiszter.
Végezetül pedig hozzátette: „nem
tudom, hogy az Északi Áramlat-2
vezetékről történt megállapodás után
ukrán barátaink hasonló bátorsággal álltak-e ki mondjuk a németekkel szemben is”.

A magyar külügyminisztérium
bekérette az ukrán nagykövetet
Szuverenitásunk megsértésének
tartjuk, hogy Ukrajna meg akarja, akadályozni Magyarország
biztonságos gázellátását, ezt kikérjük magunknak és az ukrán
nagykövetet keddre bekérettük a
Külgazdasági és Külügyminisztériumba – közölte a tárca vezetője
közösségi oldalán.
Szijjártó Péter bejegyzésében
emlékeztetett arra, hogy hétfőn aláírták a Magyarország gázellátását
a következő tizenöt évre garantáló szerződést a Gazprommal. „Ez
nagy siker, mert egyrészt a mai bizonytalan világban mindennek, ami
kiszámíthatóságot biztosít, nagy értéke van, másrészt pedig olyan árformulában állapodtunk meg, mely
biztosítja a rezsicsökkentés eredményeinek hosszútávú fenntartását” – jegyezte meg a miniszter.
Hozzátette: mélységesen felhábo-

rítja viszont az ukrán kormánynak
az a döntése, hogy az Európai Bizottságnál támadják meg a szerződést.
A miniszter világossá tette bejegyzésében: „az ukránoknak semmi közük ahhoz, hogy mi kivel, miről állapodunk meg”. Szuverenitásunk és nemzetbiztonsági érdekeink
súlyos megsértésének tartjuk, hogy
meg akarják akadályozni hazánk
biztonságos gázellátását, a magyar
emberek otthonainak fűtését és az
ipar működtetését – tette hozzá.
Szijjártó Péter szerint az ukrán
fél lépése barátságtalan, a sok támogatás után – mint a lélegeztető
gépek, egészségügyi felszerelések,
katonák ápolása, gyerekek üdültetése, beruházások finanszírozása –,
amit Ukrajna eddig Magyarországtól kapott.
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Éves közgyűlését tartotta Beregszászban a KMKSZ BKSZ

Maradni és megmaradni

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában tartotta vasárnap éves
közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete, amely már a 32. volt a sorban. A napjainkban 10 100 főt
számláló szervezet 34 alapszervezetből áll, a mostani tanácskozáson 87 küldött vett részt.
A Himnusz eléneklését követően, elnöki beszámolója előtt,
Sin József megemlítette, hogy
a pódiumon egy széket üresen
hagytak Brenzovics László számára, aki minden bizonnyal most
is jelen lenne, ha nem folyna ellene közel már egy éve alaptalan
és jogtalan eljárás.
Sin József beszámolójában
emlékeztetett rá, hogy az érdekvédelmi szervezet jól szerepelt a
11 hónappal ezelőtti helyhatósági választásokon, amelynek következtében az újonnan felállt
testületekben arányaihoz mérten
van képviselve a kárpátaljai magyar lakosság. A megyei tanácsban 3, a beregszászi járási tanácsban 15, a beregszászi kistérségben 13, a nagyberegi kistérségben 12, a mezőkaszonyiban és a
nagybégányiban 9-9, a bátyúiban
pedig 6 képviselővel rendelkezik
a KMKSZ Ukrajnai Magyar Párt
a beregszászi járásból. A beszámolóban elhangzott az is, hogy
– ahogy a járványügyi helyzet azt
lehetővé tette – minden alapszervezetben lezajlottak a közgyűlések, amelyeken azonban, az elnök meglátása szerint, arányaiban kevesebbet foglalkoztak az
aktuálpolitikai kérdésekkel. Pedig,
ha valamikor, akkor a mostani nehéz helyzetben különösen bátor kiállásra van szükség a feladataink
és célkitűzéseink elérése érdekében, amelyek elsősorban a szülőföldön való maradást és megmaradást kell, hogy szolgálják.
Sin József köszönetét fejezte
ki a magyar kormánynak a szü-

lőföldjük mellett továbbra is kitartó pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kultúrmunkások és más szférában dolgozók számára biztosított
anyagi támogatásért, amelyek bevételi kamatjaiból, mint mondta, nem
kevés mértékben részesednek a kistérségek is. A KMKSZ Beregszászi
Középszintű Szervezetének első em-

bere beszélt még a földkérdés fontosságáról, a határátkelők fejlesztésének
és kialakításának szükségességéről,
a hulladékfeldolgozás problémáiról,
és más, aktuális kérdésekről.
A mandátumvizsgáló és ellenőrző bizottság beszámolóját Orosz
Adél, az etikai bizottság beszámolóját Sütő Gábor ismertette, amelyet a
küldöttek egyhangúlag fogadtak el.
A földkérdések rendezésének fontosságára és időszerűségére Farkas-Kordonec Gabriella, a
KMKSZ BKSZ alelnöke hívta fel
a figyelmet, mert, mint mondta, aki
2025 januárjáig nem rendezi megfelelően a földterületének jogi alapon történő hovatartozását, az valójában annyit jelent, mintha az illető lemondana erről a jogáról. Ezért
fontos, hogy minden egyes községben egyfajta leltározást végezzenek
a földterületek bejegyzését illetően.
Ezt követően a beregvidéki kistérségek KMKSZ-frakcióinak vezetői számoltak be az újonnan alakult

Magas állami kitüntetéssel ismerték
el Bacskai József munkásságát

A miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozta Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja
részére a több évtizedes magas
színvonalon végzett vezetői és
diplomáciai tevékenysége, valamint a nemzetpolitikai területen elért kiemelkedő eredményei elismeréseként.
Bacskai József 2008-ban beregszászi magyar főkonzulként
érkezett Kárpátaljára, majd két
év után az ungvári főkonzulátus vezetését vette át 2015 őszéig. Ezzel együtt 2011-ben, Magyarország európai uniós elnöksége idején az egész eseménysor pénzügyi tevékenységét irányította. Az ő hivatali idejében lényegesen szervezettebbé vált a kárpátaljai magyar külképviseletek munkája, például megszűntek a konzulátusok előtti végeláthatatlan sorok többek között az
időpontfoglalási rendszer bevezetésével. A magyar képvi-

seletek kapcsolattartása is más
szintre emelkedett, a változások egyik eredménye volt a
nyugat-ukrajnai megyékkel kialakított együttműködés. 2015
szeptemberében nevezték ki a
Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági ügyekért
felelős helyettes államtitkárává, akkortól a világban működő magyar külképviseletek
gazdálkodásának felügyelete is
feladatai közé tartozott. Szerepe volt abban, hogy az utóbbi
években jelentősen megnőtt a
magyar külképviseletek és magyar tulajdonú ingatlanok száma. Ezek egy részét felújították, modernizálták. Bacskai
József fontos munkát végzett
a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programok beindításában, azok pénzügyi alapjainak megteremtésében.
Szívből gratulálunk a megérdemelt elismeréshez és további sikereket, jó egészséget kívánunk Bacska Józsefnek, aki júliustól újra Magyarország Ungvári Főkonzulátusát irányítja. (zs)

kistérségekben kialakult helyzetről, az ottani érdemi munkáról. Sorrendben Darcsi Karolina,
Komári Ibolya, Bartha Ferenc
és Horváth Árpád beszámolója
hangzott el.
Molnár László, a KMKSZ
kulturális titkára számolt be a
szervezet rendezvényeinek és
kulturális életének helyzetéről,
amelyre az idén is nagyban rányomta a bélyegét a járványhelyzet. Szerencsére az utóbbi három
hónapban, amikor már nem voltak korlátozások, a legtöbb helyen sikeresen le tudták bonyo-

lítani azokat az eseményeket,
amelyeket beterveztek, és amelyen összességében több ezren
vettek részt.
Szilágyi Mátyás beregszászi
magyar főkonzul rövid tájékoztatást tartott az oltási kampány
eredményeiről, és érintette a fejlesztésekre és új átkelőkre váró
határátkelés problémáit is.
A küldöttgyűlés végén elismerő oklevélben és ajándékokban részesült Komári Ibolya és
Bartha Ferenc. A kisbégányi és
beregsomi KMKSZ alapszervezetek elnökei immáron több mint
25 éve fáradhatatlanul és eredményesen tevékenykednek a helyi
magyarság megőrzése ügyében,
miközben teljes mellszélességgel felvállalják a helyi magyarság
érdekképviseletét, hozzájárulnak
községük kulturális fejlődéséhez.
A KMKSZ BKSZ közgyűlése
a Szózat eléneklésével ért véget.

Jakab Lajos

Közel ezer hrivnyás
nyugdíjemelést
ígérnek Ukrajnában
A nyugdíjak akár 930
hrivnyával is emelkedhetnek december 1-jétől – tudatta az UNIAN hírügynökség
szeptember 27-én. A létminimum emelése miatt a nyugdíjak felső határa 19 340-ről
20 270 hrivnyára nőhet a legalább 35 éves munkaviszon�nyal rendelkező, átlag feletti
fizetéskategóriába tartozó ukránok számára. A legtöbb ukrán nyugdíjas az adott összegnek csupán a töredékét kapja.
A jelenlegi átlagnyugdíj Ukrajnában 2001–3000
hrivnya között mozog. Ezt az
összeget kapja a nyugdíjasok
38,3%-a (4,19 millió ember).
A nyugdíjasok 15,6%a (1,7 millió ember) 2000
hrivnya alatti nyugdíjat kap,
míg 19,4%-uk (2,13 millió
ember) 3001–4000 hrivnya
közötti összegben részesül.
4001–5000 hrivnya között mozog a nyugdíjasok 9,3%-ának
(1 millió ember), 5000–10000
hrivnya között 13,5%-ának
(1,47 millió ember) időskori
juttatása. A nyugdíjasok 3,9%a (433,5 ezer ember) több mint
10 ezer hrivnyát kap.
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Közösség
Húszéves a Munkácsi Szent István Líceum

Türelem, bölcsesség, hit, remény

A Munkácsi Szent István Líceumot két évtizeddel ezelőtt azzal a
céllal alapította a Szent Márton Karitász, hogy legyen egy olyan
katolikus egyházi oktatási intézmény Kárpátalján, ahol az alapos
tudás megszerzésének lehetősége mellett keresztény szellemiségben nevelkedhetnek a fiatalok. És a húsz évvel ezelőtt született iskola azóta betölti szerepét. Szeptember 24-én a Latorca-parti városban az 1905-ben ezen a napon felszentelt katolikus templomban ezért adtak hálát.
A szentmise keretében kezdődő ünnepségen Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke
szimbolikusnak nevezte, hogy
egy napon emlékezünk templomszentelésre és iskolaavatásra. Reményik Sándor is figyelmeztet versében: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot
s az iskolát!” Csak akkor lehetünk győztesek, ha e kettő mellett kiállunk, mondta. A templomban „minden erők tömörülnek”, ahogy a költő fogalmaz,
az iskolában pedig Istent teremtő
szavát kell kiemelni, őt kell felfedezni a világ megismerésében,
mert Isten nélkül, az isteni szeretet nélkül káoszba esik a világ.
A templom és az iskola, az isteni és az emberi közösség mindig
együtt kell legyen, hangsúlyozta.
„Az örök élet az Isten megismerése” – tanítja Szent János apostol az ő evangéliumában. Minden, amit az iskolában tanulunk,
az Istenhez kell vezetnie minket. Boldog az a nép, amelynek
az Úr az istene, idézte a zsoltárírót a püspök, aki kiemelte a vezetők istenfélelmének fontossá-

gát. Ahogy Szent Gellért tanította a
vezetőket, majd később életét adta
az egész magyar nép kereszténységéért. Ő volt az, aki arra biztatta az
örökös nélkül maradt Szent István
királyt, hogy ajánlja fel a koronát
és ezzel az országot a Szűzanyának.
A szentmise végén a megyéspüspök a Szent Márton palástja-díj
Pro Ecclesia emlékérmével tüntette
ki Kristofori Olgát, aki a kezdetektől, 2001-től tölti be a líceum igazgatói tisztségét.
A líceum jubileumi ünnepsége a továbbiakban a tanintézmény
dísztermében folytatódott, ahol a
himnuszok elhangzását, a vendégek köszöntését követően elsőként
Bujdosó János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság Kárpátaljai Főosztályának főosztályvezetője tolmácsolta Potápi Árpád János levélben küldött üzenetét. Amelyben
az államtitkár kiemelte: Magyarország Kormánya azért vállalta át
2011-től az iskola fenntartásának
terheit, támogatta az új fejlesztéseket és bővítéseket, mert számára egyértelmű volt, hogy a Munkácsi Szent István Líceum sikere egy
olyan küldetés, amely a legfonto-

Munkácson megalakult az első kárpátaljai pálinka lovagrend

Egy Kárpát-medencei
hungarikum

Elejét lásd az 1. oldalon
Vasárnap a Kárpát-medence
különböző részéből érkezett
hét pálinka lovagrend képviselői az újonnan alakult kárpátaljai pálinka lovagrend tagjaival együtt vonultak fel, hogy
a felső várban található ökumenikus kápolnában részt ve-

gyenek az avató ünnepségen.
A ceremónián Harangozó Miklós görögkatolikus áldozópap
arra emlékeztetett, hogy Isten
áldása van minden olyan tevékenységen, amelyhez a Mindenható segítségét kérjük. A
pálinka készítői munkájukkal
örömet és jókedvet szereznek
másoknak. Arról se feledkezzünk meg, hogy mindeközben

a lovagrend tagjai közösségben,
az évszázados hagyományokat
folytatva, azt megújítva végzik
tevékenységüket. Orosz János, a
Bükki Pálinka Lovagrend nagymestere pedig arról szólt, hogy a
pálinka az egész Kárpát-medencét átfogó hungarikum, amelynek készítése évszázadokra nyúlik vissza. A magyar kultúra szer-

ves részét képezi, amelynek óriási összekötő ereje van, ez az utóbbi időben egyre nyilvánvalóbbá
válik. Erről tanúskodnak a különböző helyszíneken megrendezésre kerülő, e nemes ital jegyében
szervezett népünnepélyek, mustrák, szakmai találkozók.
Ezután a lovagjelöltek esküt
tettek arra, hogy minden erejükkel azon fáradoznak majd, hogy

sabbak közé sorolandó: a kárpátaljai magyarság hitben és tudásban
való nevelését jelenti. „Ebben a világban a Munkácsi Szent István Líceum menedéket jelent, olyan helyet, ahol a türelmesség és az oktatás révén az intézményben tanuló diákok erős közösséggé formálódnak”, mondta. „A hit és a kultúra, a közösség és a szülőföld együttesen azok az értékek, amelyekkel
az önök iskolája 20 éve gazdagítja a kárpátaljai magyarság életét”,

is, hogy nyelvünket, anyanyelvi
oktatásunkat, hagyományainkat,
közösségeinket, családjainkat és
kultúránkat megvédjünk”, fogalmazott Potápi Árpád János. Aki a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről arról
biztosított: „nem hagyjuk magára
a kárpátaljai magyarságot és küzdünk azért, hogy az ezer éve szülőföldjén élő közösség továbbra is
megmaradhasson és boldogulhasson Kárpátalján”.

hangsúlyozta a politikus. Az államtitkár levelében az intézmény névadójának türelemre intését emelte
ki: „Akit a keresztény türelem jellemez, az lesz majd hű tagja közösségének és szülőföldjének, az őrzi
meg, sőt ápolja a keresztény hitet
és kultúrát”. „Aki a világgal rohan, elveszíti önazonosságát, nyelvét, hitét és hagyományait”, figyelmeztetett. „A türelemben erő van,
amelyet a kárpátaljai magyar nemzeti közösség az elmúlt évtizedekben megtanult és maga is megtapasztalt. A türelem ereje kell ma

„Az iskola 20 éves fennállása
egyszerre jelent reményt és büszkeséget Magyarország, Kárpátalja és a munkácsi közösség számára” – fogalmazott köszöntőjében Albertné Simon Edina, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, aki Bacskai József főkonzul jókívánságait is tolmácsolta. A diplomata abbéli örömének is hangot adott, hogy az itteni magyar gyerekek európai körülmények között, anyanyelvükön
tanulhatnak, hisz csak így őrizhetik meg identitásukat, szerezhetnek

a pálinka megtalálja méltó helyét a kárpátaljai gasztronómiában, bemutatók szervezésével növelik a régió idegenforgalmi vonzerejét, részt vállalnak a kárpátaljai térség kultúrájának, történelmének, népszokásainak, hagyományainak
megőrzésében s fenntartásában, népszerűsítik a kulturált
pálinkafogyasztást.
Az avatási ceremóniát követően a résztvevők Zubánics László történész, egyetemi tanár kalauzolásával megtekintették a vár
történelmi helyszíneit.
Ugyancsak patinás helyen, a
vár Rákóczi Pincéjében, immár a
fehér asztalnál, kötetlen beszélgetésre került sor a vendégek és
a vendéglátók között.
Bíró Krisztián, a Kárpátaljai Pálinka Lovagrend nagymestere, a vendéglátóipari
egység üzemeltetője
elmondta, hogy immár tíz esztendeje készít különböző gyümölcsökből pálinkát.
A pincébe betérő vendégek 28-30 féle nedűből választhatnak.
Megtudtuk, hogy az
ország belsejéből érkező különböző csoportok tagjai körében hamar népszerűvé vált ez a nemes
ital, így igen sok a
visszajáró vendég.
Ezért is fontos, hogy a vidékünkön készített pálinka népszerűsítése immáron szervezett formában történjen. A nagymester büszkén mutatta a pince falán elhelyezett elismerő okleveleket, amelyeket az elmúlt évek
során a Kárpát-medence különböző vidékein megtartott pálinkamustrákon szerzett.

Kovács Elemér
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versenyképes tudást, így lesz jövőképük, így maradhatnak meg
és boldogulhatnak szülőföldjükön. A konzul asszony azt is
kiemelte: az iskolaépítésekkel,
-felújításokkal „nem csupán a
kárpátaljai magyar honfitársainknak, de ukrán barátaiknak is
segíteni szeretnénk, téve mindezt a két ország közötti jó kapcsolatok szellemében”.
A továbbiakban Majnek Antal megyéspüspök és Kristofori
Olga igazgató asszony emlékezett vissza az iskolaalapítás
kezdeteire, nehézségeire, örömeire, az elért sikerekre, amelyekről aztán egy kisfilm is beszámolt. A líceum diákjai pedig
versben, dalban tettek bizonyságot magyarságtudatról, Istenbe és jövőbe vetett hitükről.
Popovics Béla tanár ezúttal is
szívhez szóló szép üzenetet fogalmazott meg hitről, kitartásról, elhivatottságról, a család,
a közösség megtartó erejéről, a
szeretet fontosságáról.
„Ha egyetlen szóval kellene összefoglalnom a számunkra rendkívül mozgalmas időszakot, akkor az a mindvégig lendületet adó alapélmény, a hála
lenne” – fogalmazott zárszavában az igazgatónő. „Hála mindenért és mindenkiért. Az ajándékba kapott szent időért. A lehetőségekért és az akadályokért. Az örömökért és a bánatért. A múltért, a jelenért és a jövőért. A diákokért és munkatársakért… Hála a hitért és reményért, ami megtartott és megtart
bennünket.”
És tartsa meg az intézményt
még sok-sok húsz éven át!

Kovács Erzsébet

DobóFeszt Szerednyén

A Pro Cultura Subcarpathica
(PCS) civil szervezet az elmúlt vasárnap immáron hetedik alkalommal szervezett
DobóFesztet, melynek az egri
vár neves védőjének szülőhelye, Szerednye adott otthont.

gyar irodalom egyik klasszikus
regényét, Gárdonyi Géza Egri
csillagok c. művét nyújtotta át
a helyi közösségnek. Roman
Vaszilindra, Szerednye alpolgármestere a hasonló fesztiválok
fontosságát emelte ki köszöntő-

Az ünnepség Gárdonyi
Géza Egri csillagok című regényének híres részletének, Dobó
Istvánnak az egri vitézekhez intézett lelkesítő beszédének Doktor Benjámin és Kárpinec Krisztián tolmácsolásával vette kezdetét. Majd Orosz Idikó, a PCS elnöke, megyei képviselő a Rákóczi Főiskola elnöke elevenítette
fel Dobó korának történelmi pillanatait, kiemelve, hogy az egri
vár török elleni megvédésének
köszönhetjük, hogy ez a terület
megőrizhette kereszténységét.
Kórós Attila, Magyarország
Ungvári Főkonzulátusának konzulja a történelmi és hagyományőrző rendezvények fontosságát
hangsúlyozta. Csernicskó István,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola rektora a ma-

jében, amelyek érzékeltetik: hagyományaink és történelmünk
összekötnek bennünket.
A megnyitót követően színes
kulturális program vette kezdetét.
Felléptek itt a P. Frangepán Katalin Oktatási Intézmény növendékei, az Ung-vidéki Csipkés együttes, a Rumenok vokálegyüttes és
Haklirka táncegyüttes, a munkácsi Rusznaki ruszin népzenei
együttes. Közben a kézműves
sátrakban különböző kézműves
foglalkozása volt lehetőség. És
persze finomabbnál finomabb
étel- és italkülönlegességek is
várták a résztvevőket.
A rendezvény az Egri Csillagok című film – ukrán nyelvű felirattal – szabadtéri vetítésével zárult.

-kósa-
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Közélet
Hálaadó istentisztelet Benében

Isten ajándéka vagy

„Nem azt kérem, hogy vedd ki
őket e világból, hanem, hogy
őrizd meg őket a gonosztól.
Nem e világból valók, mint
ahogy én sem e világból vagyok.” (Jn 17, 15–16)
Az Úr Jézus főpapi imájának
része vagyunk mi is! Mielőtt befejezte földi szolgálatát, a megváltást, az Atyához esedezett az
övéiért. Hogyan kerülsz te és én
ebbe a főpapi imába? Úgy, hogy
az Úr Jézus tudta, hogy a XXI.
században is lesznek követői.
Azért könyörgött értünk is, mert
mi is ugyanabban a megrontott
világban élünk. Igaz, már nem
szamárháton közlekedünk, telefonon beszélgetünk és fotelban
ülve nézzük, hogyan háborúskodnak népek, nemzetek, ölik
és gyilkolják egymást... Nem
lett más a világ, csak a technika változott. A hívők, a Jézust
követők sorsa ma sem jobb, ma
is vannak országok, ahol halálbüntetés jár Krisztus követéséért. A sátán nem változott, ma is
ugyanúgy kísérti a hívő embereket, mint kétezer évvel ezelőtt.
A bűn még mindig bűn, bár modernizálták az elnevezését: tévedésnek hívják. Ezért vagyunk része a főpapi imának, mert ebben
a világban élünk mi is.
„De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik
az ő beszédükre hisznek majd énbennem.” (Jn17, 20) Íme, ilyen
fontos voltál és vagy az Úrnak!
Ő könyörgött érted és értem is.
Tudja, kik vagyunk és úgy emleget az Atya előtt, mint „ajándékokat”, akiket Ő kapott az Atyától. Ebben a főpapi imában legalább hatszor úgy emlegeti tanítványait, hogy „akiket nékem
adtál”. Isten, az Atya ajándéka
a tanítványok serege és azok is,
mi is, akik majd az ő beszédükre hinni fognak.
„...Őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint
én sem e világból vagyok.” (17,
16) Honnan valók a hívő emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban? Nem űrlakók és nem is
angyalok voltak a tanítványok,
mint mi sem vagyunk azok. Akkor honnan valók, kik vagyunk?
Isten ajándéka vagy! Jézus vérén megváltott, megmentett
ajándék.
Titok ez, csodálatos titok.
Hogy lehetek én ajándék? Milyen csomagolás takarhatja, rejtheti el hibáimat, a töréseket, repedéseket, a sérülést, a szen�nyet, a bűnt, életem nyomorúságait? Nem rejthetem és nem kell
takarnom, mert bár most még tökéletlen az életem, de a Mester
elvégzi életemben a megszentelő munkát arra a napra, amikor
elé kell állnom. Ó, mily csodálatos az Úr kegyelme, szeretete!
Úgy, ahogy és aki vagyok, elfogadott, kezében tart.
Tudta az Úr Jézus, hogy tanítványaira szenvedés, üldözés,
mártíromság vár. Tudta, hogy tanítványai félénk emberek, bennük is van harag, indulat, pillanatnyi felgerjedés. Van, aki gyilkos indulatot hordoz, a pénzt
imádja és nem értékeli az életet,
mint Júdás. Ebben a világban élnek, kísértés, támadás éri őket
mindennap. Nem mehetnek egy

zárt szigetre, egy magánbolygóra! Nekik itt kell élni, dolgozni,
piacra járni, házasodni, gyermeket nevelni, ebben a világban!
Ha a Megváltó kiemelte volna a tanítványokat, a megváltott
sereget, az Istentől kapott ajándékokat e világból, ha egy zárt
világban csak magukért éltek
volna, hogyan terjedt volna a
világban, a túlélők és a leendők
között a megváltás örömüzenete? „Isten úgy szerette e világot,
hogy az Ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen Ő benne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (Jn 3, 16)
Te is valaki vagy Isten szemében. Aki hisz Őbenne és az
Ő Fiában, Jézus Krisztusban,
itt, most, a XXI. században, ebben a megrontott világban. Fontos valaki vagy, Isten megváltott
gyermeke, e világ poros, szen�nyes országútjain jársz, járunk.
Isten gyermekeinek, a keresztényeknek és keresztyéneknek
azért kell itt élni, hogy vigyék
tovább, hirdessék a szabadulást,
Isten megváltó kegyelmét.
Olyan jó lenne szabadnak
lenni a világ zajától, az erkölcsi
szenny áradatától, a kísértéstől,
az üldözéstől! Kívánjuk a békességet, a csendet és nyugalmat, de nem lehet kivonni magunkat e világból. Isten sem akar
kivenni, sem téged, sem engem.
De Ő ad erőt, kegyelmet, védelmet, vigasztalást és vezet, tanácsol Szent Lelke által.
Milyen különös Isten terve,
munkája! Szerette és megszánta
a bűnös embert, ezért odaadta az
egyetlen Fiát az ember megmentéséért, és a megmentett embereket odaadta a Megmentő Fiának.
Oly közel jött Isten az emberhez,
oly közel emelte az embert magához, szívéhez! Az istenfiúságot mi ingyen kaptuk Krisztusban, de nem erőlteti ránk a men�nyei állampolgárságot. Kegyelem és irgalom által lehetek Isten
gyermeke. Az Ő kegyelme őriz
ebben a világban. Nem vagyok
méltó, érdemem nincs, de olyan
jó tudni, hogy amikor e földi, világi életem befejeződik, Őhozzá
mehetek haza. Mert helyet készített számomra is az Úr Jézus!
De addig, addig itt kell megállni a helyemen. Borús napok,
viharos hajnalok, betegség, nyomorúság váltakoznak életemben. De nem vagyok magam.
Isten nem felejtette el, hogy az
Övé vagyok, szívembe adta az Ő
Lelkét, aki erősít, támogat, bátorít és vezet.
Magam képtelen vagyok hibátlan és szent életet élni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te imádkoztál értem, hogy őrizzen, tartson és szenteljen meg az Atya.
Köszönöm az evangéliumot, az
igét, köszönöm, hogy még ma is
hangzik a Te szavad szerte e világban. Mert megmenteni akarod az embereket. Kérlek, maradj velem életem minden napján. Segíts, hogy én is mondjam,
hirdessem a megváltás örömhírét, a Te szabadításodat! Szenteld meg életemet! Imádlak,
Megváltóm. Ámen.
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Határokon átnyúló testvéri
kézfogás

A szeretet mindent legyőz, szoktuk mondani. Még az olykor átléphetetlennek tűnő (külső és belső) határokat is. Ezt erősítette meg az
a háromnapos testvérgyülekezeti találkozó is, melyen a magyarországi Pócsmegyer-Leányfalu, az erdélyi Bánffyhunyad és Felenyed,
a szlovákiai Léva és a kárpátaljai Bene, Csetfalva és Sárosoroszi
reformátusai bizonyították, hogy a szeretet eszközei szeretnének
lenni Isten kezében.
A kirándulásokkal, közös istentiszteleti alkalmakkal, baráti-családi beszélgetésekkel tűzdelt hétvége méltó zárása volt az
az ünnepi istentisztelet a benei református templomban, melyen a
helyiekkel közösen a vendégek is
hálát adtak nem csupán a találkozás lehetőségéért, de a megújult
parókiáért is.
Az igét ezúttal Zán Fábián
Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke hirdette, aki a 139. zsoltár alapján
arra hívta fel a figyelmet, hogy
Isten jól ismer bennünket, hibáinkat, félelmeinket – megvizsgál,
de kegyelmes hozzánk. A múltat a
háta mögé veti, és a jelenben szólít
meg bennünket. Kegyelmi ajándékot kapunk tőle – ahogy a szolgák
kapták a minát a Lukács 19-ben –,
amivel élnünk kell. De nem kendőbe kötve őrizni azt, mint tette az
írás szerint az a harmadik. Nem elraktározni kell, amit Istentől kaptunk, hanem tovább kell adni a
megtapasztalt szeretetet. Közösségben kell lennünk egymással,
szeretni kell egymást, megismertetni a másikkal is az önzetlen szeretetet. Ehhez le kell győznünk azt
a hamis istenképet, ami a harmadik szolgálóhoz hasonlóan a ma
emberében is él.
Mert melyik a legfőbb az ös�szes parancsolat közül? „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes elmédből és teljes erőd-

ből!” A második ez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Mk
30–31) Ha eszerint élnénk, szebb
lenne a világ.
A továbbiakban Orbán Sándor
helyi lelkész köszöntötte a vendégeket, majd ismertette a gyülekezet, a templom és a parókia történetét. Ez utóbbiról megtudtuk,

hogy a gyülekezet a szovjet időben elvett parókia helyett egy romos épületet kapott a rendszerváltást követően, amelyen ugyan kisebb felújításokat végeztek az évek
során, ám az elmúlt két esztendőben a magyar kormány támogatásának köszönhetően teljesen megújulhatott. Ezért, illetve az új kerítésért adtak hálát ezen az alkalmon, Molnár Boglárka és Varga
Eszter pedig versben mondott köszönetet Istennek megtartó kegyel-

Gasztro- és borfesztivál Nagymuzsalyban

A hagyomány tovább él

Szüret táján Nagymuzsalyt
a környékbeliek csak Víg
muzsalyként emlegették. Ennek meg is volt az oka, hisz
a muzsalyi szőlőhegyek felől
ilyenkor vidám énekszó hallatszott. Estére a présházak környékén még egy-két cigányzenész is megjelent, s lássatok
csudát, a muzsikaszóra új erőre kaptak a szüretelők: sokan
táncra kerekedtek.
Évek óta felelevenítik ezt a
szép hagyományt a község lakói, akik az elmúlt szombaton
szüreti mulatsággal egybekötött gasztro- és borfesztivált rendeztek. Az alkalom lovaskocsis
felvonulással vette kezdetét. A
népviseletbe öltözött fiatalok a
falu utcáin végigkocsikázva és a
szomszédos településeket is felkeresve énekszóval a mulatságba hívtak mindenkit.
Ezekben a hetekben már javában tart a termés betakarítása,
így valamennyien megérdemeljük, hogy ezen a hétvégi délutánon rövid pihenőt tartsunk, baráti társaságban néhány jókedvű,
kellemes órát eltöltsünk, hangsúlyozta megnyitó beszédében Szegedi Erika, az egyik főszervező,
a helyi iskola igazgatója.
Babják Zoltán, a Beregszászi
kistérség polgármestere arra emlékeztetett, hogy az önkormányzati reform óta ez az első ilyen

rendezvény. Öröm látni, hogy sokan más településekről is eljöttek,
remélhetően így kovácsolódik ös�sze majd ez az új közösség.
Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja arra

emlékeztetett, hogy a pandémia
okozta bezártság után még inkább
mindenkinek szüksége van a feltöltődésre, s ez a mostani fieszta
jó alkalom erre.
Péter Csaba, a KárpátHáz civil szervezet kuratóriumának elnöke, a rendezvény főszponzora annak a reményének adott hangot, hogy sok-sok év elmúltával is
tudnak majd anyanyelvükön imád-

méért, gondviselő szeretetéért.
A továbbiakban a testvérgyülekezetek lelkészei – Kovách
Tamás, Jakab Mihály Gyula,
Lőrincz Konrád, Kassai Gyula,
Kassai Tímea – kérték az Úr áldását a kárpátaljai testvérek életére. Sarkadi Gábor, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntésében
megerősítette, hogy Magyarország nemzeti kormánya a továbbiakban is elkötelezetten támogatja a határon túli magyarok
szülőföldön való megmaradását,
anyanyelvi oktatását, hitéletét.
Nagy Béla, a KRE főgondnoka
az összefogás fontosságára hívta
fel a figyelmet, illetve hálát adott
azért, hogy az Úr mindig küld segítőket, segítséget Kárpátaljára,
aminek köszönhetően megújulhatnak templomaink, fenntarthatóak egyházi intézményeink.
Nem véletlenül kaptuk a parancsot: „Egymás terhét hordozzá-

tok: és így töltsétek be a Krisztus
törvényét” (Gal 8, 61), mondta.
Az ünnepi hálaadó alkalom
püspöki áldással, nemzeti imánk
eléneklésével ért véget. Majd a
találkozó agapéval és baráti beszélgetésekkel folytatódott. A
határon túlról érkezett vendégek azzal a reménnyel köszöntek el vendéglátóiktól, hogy hamarosan újra testvéri kézfogásra kerülhet majd sor.

Marton Erzsébet

kozni, énekelni és mulatni az itteni magyarok.
Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács
elnöke felhívta a figyelmet arra,
hogy a turizmus szempontjából
vidékünk egyre népszerűbbé válik. Ám ez a pozitív tendencia
csak akkor folytatódik, ha teszünk is érte, többek között az
ilyen, a kárpátaljai gasztronómiát, szőlészetet és borászatot népszerűsítő rendezvénnyel.

A nagyszabású kulturális
műsor során a helyi hagyományőrzők mellett felléptek az itteni óvodások. Most is komplex
műsorral érkeztek a halábori és
kisbégányi klub táncosai. A tradícióknak megfelelően megválasztották a Szőlőhegyek királynőjét és díjjal jutalmazták a legkreatívabb madárijesztőt.

Eszenyi Gábor
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Közösség
Csetfalván szobrot állítottak a legnagyobb magyarnak

Hatni, cselekedni, alkotni
Elejét lásd az 1. oldalon

Gergely Istvánnak, a szobor alkotójának, a falu szülöttének
beszámolójából kiderült, hogy
szinte az egész község össze-

fogott azért, hogy ezen a napon
sor kerülhessen e megható ünnepségre.
A külföldi tanulmányútjai során a külhoni és belföldi közállapotok közötti jelentős különbségekre rádöbbenő fiatal Széchenyi
hazája legtehetségesebb, egyúttal legszorgalmasabb arisztokrata hazafiai közé tartozott, kezdte ünnepi beszédét Szilágyi Má-

tyás, Magyarország beregszászi főkonzulja. Az élet minden területén
a hon javára hatni, cselekedni és alkotni akart. És tudott is. Lassan szállóigévé vált szavai ma is aktuálisak
és megszívlelendők: „A múlt elesett

hatalmunkból, a jövendőnek urai
vagyunk”. A mai naptól Széchenyi
korszakos életművével erről a szent,
nemzeti emlékhelyről küldi üzenetét a XXI. századi csetfalvaiaknak,
az egész kárpátaljai magyar nemzeti közösségnek. Arra buzdít, hogy
tartsuk meg legnagyobb kincsünket, magyar nemzeti identitásunkat, magyar anyanyelvünket, magyar tannyelvű iskolarendszerün-

Tanévnyitó ünnepség a Rákóczi Főiskolán

Négyszáztizenöt gólya
kezdhette meg a tanévet

A beregszászi református templomban tartotta tanévnyitó ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
(II. RFKMF) szeptember 24-én.
Az ünnepség kezdetén
Margitics János, a Beregszászi
Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket. Nemzeti imádságunk eléneklését követően Csernicskó István,
a Rákóczi Főiskola rektora köszöntötte az elsős hallgatókat. Kiemelte, a főiskola huszonöt éves múltra tekint vissza, mely alatt az in-

Ildikó kézfogásukkal az intézmény hallgatóivá avatták a diákokat.
A tanévnyitó ünnepségen átnyújtották a főiskola tudományos
tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás
létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése érdekében döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A kitüntetésben azok részesülhetnek,
akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hoz-

tézmény komoly fejlődésen ment
keresztül. „Nagy öröm számunkra, hogy a tavalyi háromszázkilencvenhárom hallgató után idén
négyszáztizenöt elsős kezdi meg a
tanévet” – hangsúlyozta, majd hozzátette: a doktori fokozattal és docensi kinevezéssel rendelkező oktatók száma is növekedett. Beszédének végén sok sikert és eredményes tanévet kívánt a gólyáknak.
Ezt követően Szabó Levente első évfolyamos magyar szakos hallgató olvasta fel a hallgatók fogadalomtételét, majd
Csernicskó István és Orosz

zájárultak több ezer kárpátaljai
magyar fiatal képzéséhez. A díjat
minden évben két személy – egy
anyaországi vagy külföldi és egy
kárpátaljai – kaphatja. Az idei évben a Rákóczi-díjat Misovicz Tibor, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány titkára és Herczog
György, a Kárpátaljai Nemzeti Kisebbségek Kulturális Központjának vezető módszerésze vehette
át. „Jelen lehettem a főiskola megalapításánál, amely mindig jó vezetők kezében volt, kívánom, hogy
továbbra is maradjon így” – mondta Misovicz Tibor.

ket. Legyünk a jövendőnek urai
kitartó munkálkodással, tevékeny
jobbító akarattal olyan gazdasági és infrastrukturális viszonyok
megteremtésével, amely lehetővé
teszi a magyar emberek szülőföldön maradását.
Széchenyi hatalmas munkát
végzett a haladás érdekében, mutatott rá Sin József, a KMKSZ
Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. Íme néhány példa: irányította az Al-Duna szabályozását, indítványozta és részt
vett a Lánchíd építésében, így
segítve elő Pest-Buda fővárossá emelését, megteremtette a
Magyar Tudományos Akadémia alapjait stb. Írásaiban sürgette, hogy mihamarabb végre
kell hajtani Magyarország társadalmi-gazdasági átalakítását,
hisz a haladás legnagyobb gátja a nemesség kiváltságrendszere, a jobbágyság röghöz
kötöttsége. Számos tőle származó idézettel jellemezhetjük
sokoldalúságát, áldozatkészségét, kitartó gyakorlati munkásságát, a magyar nép iránti elkötelezettségét. „Dolgozni és
munkálni kell naponta szüntelen” – fogalmazott egyik írásában. „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass
a jövőn!” – jegyzi le egy másik
cikkében.
A szobor leleplezését, megáldását és megkoszorúzását követően a megújult közösségi ház
épületében a helyi Móricz Zsigmond Kulturális Központ növendékei adtak színvonalas műsort.
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Az I. Tiszabökényi Népművészeti- és Kézműveskiállításon és
Jótékonysági Vásáron

A közösség ereje

Amikor akadályoztatva vagyunk hosszú ideig, hogy közösségben legyünk embertársainkkal, hiányérzetünk támad, és rádöbbenünk: szükségünk van egymásra. A pandémia után nem sokkal alakult meg a Tiszabökényi Nőszövetség, célul tűzve ki a keresztyén értékek védelmét és továbbadását. Felelve egy alapvető
szükségletre, az emberi kapcsolatok Krisztusban való megélésére, indította el a kezdeményezést a beteglátogató szolgálat felállítására, és ezzel párhuzamosan a jótékonysági vásár megszervezésére. Ez utóbbi, Isten kegyelméből, meg is valósult szeptember
25-én a tiszabökényi kultúrházban.
A segítségnyújtás olyan gesztus, amit nem árt naponta gyakorolni. Azért, mert emberbaráti kötelesség Krisztus parancsa szerint, de azért is, mert ös�szeköti az embert az emberrel. A
Tiszabökényi Nőszövetség tarhonyával, kézműves termékekkel,
felajánlott tárgyakkal vett részt
a vásárban, aminek fontos részét
képezte a Tiszabökényi Gimnázium és a Tiszabökényi Bölcsödeóvoda standja is. A gyermekek és
a pedagógusok gyönyörű munkáit szemlélhették meg és vihették haza az ide látogatók, támogatva ezzel a helyi oktatási intézményeket.
Tiszabökény ügyes kezű lakosai összefogtak és színpompás
népművészeti-, illetve kézműves
kiállításon mutatták be, mire ké-

zett a gyermekekre helyezve a
hangsúlyt.
Meghívott előadóként lépett színpadra Kacsur Andrea színművésznő, aki maga is
tiszabökényi születésű, földijétől, Király Benedek Lőrinc meseírótól a Marci kandúr, Bodri
kutya és Riska tehén kalandját
adta elő. Javaslat történt mesemondó délutánok szervezésére,
ezzel is ösztönözve a gyermekeket az olvasásra és a szerző emlékezetének megőrzésére. Fudella
Andzselika és Duzsár Tomász, a
kistérség osztályvezetője virágcsokorral és emléklappal köszöntötte a vendéget és a meseíró özvegyét, Király Emmát.
A felnőttek után tényleg a
gyermekeké lett a főszerep. Először a Tiszabökényi Bölcsőde-

pes a tehetség. Kézimunkák (Marosi Katalin, Fóris Márta, Kormos
Márta, Szakadáti Katalin), csuhétárgyak és életképek (Danku Margit), népviselet (Jakab Mária), virágkompozíciók (Kapa Nikolett),
népművészeti és kézműves remekek (Nagy Margit, Illyés Mária),
méztermékek (Károlyi Edina és
családja) ill. történeti bemutató (Páva István) várta az idelátogatókat. Akik 12 kiállító munkáját csodálhatták és vásárolhatták
meg a délutáni órákban, lehetőséget teremtve kulturális beszélgetésekre. Ezt egészítette ki Nagy
Margitnak, a Tiszaháti Tájmúzeum igazgatójának és Páva István falukutatónak, amatőr festőművésznek a történelmi visszatekintője a faluval kapcsolatosan.
A program áhítattal kezdődött, Kobrin Mihály tiszteletes a
Biblia szavain keresztül szólt a jelenlévőkhöz. A megnyitót követően Hajgató Tamás konzul, Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében a kárpátaljai magyarság támogatásáról
szólt, kiemelve a kulturális rendezvények jelentőségét. Fudella
Andzselika, a Péterfalvai kistérség oktatási osztályának vezetője abbéli örömének adott hangot,
hogy van igény és akarat színvonalas események szervezésére. Stílusosan Dupka György
Levél című megzenésített versével kezdődött a műsor, majd kicsit könnyedebb műfaj követke-

Óvoda gyermekei, majd a Napsugár Hagyományőrző Gyermekcsoport növendékei léptek
színpadra a Kokas Banda kíséretében. A Péterfalvai Művészeti Iskola is képviseltette magát;
a néptánccsoport mutatkozott be
hazai közönség előtt Jakab István felkészítő tanár irányításával. Elismerő tapsban részesült
Nagy Katalin, a Péterfalvai Művészeti Iskola zenetanára, aki a
Homokba írva című dalt és a Tüzed, Uram Jézus kezdetű éneket
adta elő Bíró Kamilla és Király
András hangszeres aláfestő zenéje mellett. A Tiszabökényi Gimnázium tanulói sem hiányozhattak a fellépők közül, két ismert
dalt – Ki szívét osztja szét és a
Szabadnak születtél – énekelték
el. A Tisza Csillag Kórus kezdte és zárta a színpadi produkciókat szép magyar és magyarságot
erősítő dallamokkal.
Megható volt látni a mosolygó arcokat, kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat a félnapos rendezvényen. A gyermekeknek arcfestés, kézimunka, hajfonás kínálkozott izgalmas tevékenységként. A kultúrház előterében a Jézus Gyermekei Örömhírklub nyári rajzversenyének
pályamunkáit tekinthették meg
a résztvevők, köztük azt a közös
alkotást is, mely a Krisztus előtti
leborulást mint egyetlen utat az
életre mutatja be.

Kovács Elemér

2019-ben a főiskola első alkalommal adományozott Tomcsányi
Hűségdíjat, mellyel azon oktatót
vagy dolgozót tüntetik ki, aki legalább két évtizede kiemelkedő tevékenységével segítette az intézmény fejlődését. Az idei tanévben Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője
kapta az elismerést.
Szintén első alkalommal adományoztak 2019-ben Rákóczi-főiskoláért emlékérmet. A díjat a főiskola azon kutatójának, oktatójának vagy munkatársának ítélhetik
oda, aki legalább tízéves munkaviszonnyal rendelkezik az intézményben. Idén az emlékérmet
Nagy Zsuzsanna, a főiskola tervező közgazdásza és Szabó Géza,
a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Alapítvány egykori kuratóriumi
elnöke vehette át.
A 2021-es tanév kezdetén is
átadásra került a Rákóczi Főiskola kiváló dolgozója kitüntetés,
melyet azon aktív oktatók, kutatók és alkalmazottak kaphatnak,
akik kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak munkájuk terén. A díjat
idén Belovics Andrea, a főiskola
könyvelője és Buda Zsuzsanna,
a Tanulmányi és Karrier-követési Osztály vezetője érdemelte ki.
Orosz Ildikó, a főiskola elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akiket kitüntettek, hiszen „az ő munkájukra is szükség
volt ahhoz, hogy most itt lehessünk”. Továbbá kiemelte, hogy a
folyton változó világunkban folyamatos tanulásra van szükség,
nem lankadhat a figyelmünk, különben nem tudunk felzárkózni,
tovább lépni. „Az okos ember
másnak a példáján és kárán tanul,
s a maga tapasztalataival előbbre viszi a jót, mit örökölt, elődeitől átvett. Ez minden nemzedék
társadalmi kötelezettsége” – zárta beszédét az elnök asszony Erdélyi László Gyula magyar bencés szerzetes gondolataival.
Az esemény záróakkordjaként a történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldását a jelenlévők életére.

Kurmay Anita

Bodnár Diána
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Közélet
tuk a magyar kultúra értékeit minél
szélesebb körben megismertetni.
– Majd a Beregszászi Bethlen
Gábor Magyar Gimnázium igazgatója lett.
– A rendszerváltás éveiben aktív szerepet játszottam a kulturális
élet fellendítése terén, így felfigyelt
rám az oktatási osztály akkori veze-

informatika termet és egy informatika laboratóriumot is kialakíthattunk. Ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a tanítványainkat megfelelő körülmények között
magas tudással vértezhessük fel.
– Hogyan oldották meg a távoktatással felmerülő nehézségeket?

tője, aki felkért a gimnázium igazgatói posztjára. Talán még sokan
emlékeznek az iskola akkori állapotára, amely enyhén szólva sem
volt megfelelő. Azonban nagyon jó
tanári karunk volt és nagyon tehetséges gyermekeink, akikkel megérte együtt dolgozni. A gimnázium
fennállása óta eltelt harminc év, sok
minden változott, büszkén mondhatom, hogy ma is kiváló tanáraink vannak. Sikerült felújítanunk
az épületet, a tetőszerkezetet, a nyílászárókat, a fűtési rendszert, majd
két magas színvonalon felszerelt

– Mint említettem, megfelelően felszerelt informatika teremmel rendelkezünk, ennek megfelelően diákjaink is rutinosabbak
az online feladatok megoldása terén. Hála Istennek, sok nehézségünk nem akadt. Úgy a tanáraink,
mint a gyerekek könnyen vették
az akadályokat, és maradéktalanul meg tudtuk tartani a tanórákat.
Személyes véleményem azonban,
hogy nem célszerű hosszú távon
az online oktatás, a személyes
kontaktus tanár és diák között nagyon fontos, ez egyfajta bizalmi
a közeljövő terveiről szólva hangsúlyozta, hogy ha nem is ilyen intenzív formában, a munka tovább folytatódik, hisz például nagyon fontos,
hogy ne csak a szülőket, hanem a
védőnőket és óvónőket is tájékoz-

duktív pedagógia meghonosítása és elterjesztése terén milyen
jelentős eredményeket sikerült
elérni a Kárpát-medence különböző országaiban.
Felolvasták Katona Viktó-

munkatársainak azért, hogy a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjainak, a sérült gyerekeknek nyújtanak hathatós segítséget, levéve a
terhek egy részét a különböző állami szolgálatok szakembereinek
a válláról.
Az elmúlt két esztendő gyümölcsöző munkájáról, a kiterjedt kapcsolatépítésről Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnöke számolt be, aki többször hangsúlyozta, hogy a most le-

vánvalóvá az is, hogy a hozzájuk
forduló olyan szülőknek, akik idegrendszeri károsodást szenvedett
gyermeket nevelnek, igazából nem
tudnak hatékonyan segíteni. Ekkor
léptek kapcsolatba a magyarországi Rejtett Kincsek Down Egyesület vezetőivel, s nyújtották be
később közös projektjüket. A
mögöttünk hagyott két év során
több mint ötezer gyereket vontak
be a fejlesztésbe, számos szakembert képeztek ki, s Beregszászon jelentősen javultak a képzési feltételek. A szeretetszolgálat erre kijelölt épületében megtörtént az akadálymentesítés, a
gyerekbarát környezet kialakítása, valamint komoly összeget
tudtak költeni a mozgásfejlesztő
eszközök beszerzésére, amelyet
a rászorultaknak kölcsön tudnak adni. Az igazgató kiemelte:
gyorsan híre ment tevékenységüknek, s annak, hogy sok esetben jelentős javulás tapasztalható a sérült gyerekeknél, s így erőtel-

zárult projektnek komoly előzményei vannak. Hisz a butapesti Pető
Intézettel – évekkel ezelőtt még így
hívták az intézményt – több mind
fél évtizede alakítottak ki hatékony
együttműködést. És ekkor vált nyil-

jesen megnövekedett az érdeklődés
munkájuk iránt. Öröm látni minden
apró eredményt, fejlődést, s legfőképpen azt, hogy a gyerekeknek, a
szülőknek visszaadták a reményt a
teljes értékű élethez. Makuk János

tassák az általuk nyújtott szolgáltatásokról, s arról, hogy milyen problémák esetében tudnak hatékony segítséget nyújtani.
Kisari Károly, a Rejtett kincsek elnöke beszámolt arról, hogy
a szervezet tízéves fennállása óta
milyen eredményeket értek el, s ez
nem csupán a fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációjára vonatkozik,
hanem a családtagokkal, valamint
a különböző intézményekkel kialakított együttműködésre is.
Az egyik kárpátaljai szakember, Hudák-Tóth Szabina előadásában annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a gyerekeknél men�nyire fontos a rendellenesség korai felismerése, hisz a korai fejlesztés célja éppen a lemaradás csökkentése, amely a mozgásfejlődésre
ugyanúgy hat, mint a beszéd, illetve az érzelmi, szociális fejlődésre.
Csuka Pál, a Semmelweis
Egyetem Pető András Karának
nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora beszámolt arról,
hogy az elmúlt hét évben a kon-

ria, a Nagydobronyi Irgalmas
Samaritánus Református Gyermekotthon lelkészigazgatójának a konferencia résztvevőinek írt levelét, amelyben beszámolt arról, hogy a különböző terápiás kezelések hatására milyen pozitív változásokat tapasztaltak a növendékek
viselkedésében. Szűcs Zoltán,
az egyik speciális bánásmódot
igénylő lánygyermek édesapja szintén köszönetet mondott
a fejlesztési lehetőségekért,
ugyanakkor rámutatott arra,
hogy Kárpátalján milyen nagy
szükség lenne helyi szakemberekre, például magyar nyelvű logopédusokra.
Zárszavában Makuk János annak a reményének adott
hangot, hogy a Rákóczi Főiskolán hamarosan olyan szakok indulnak majd, amelyek
a fogyatékkal élő gyerekek
testi-értelmi fejlődését célozzák meg.

Beszélgetés Szabó Árpád igazgatóval

Kultúraörökítés a BMG-ben
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 30 évvel ezelőtt, 1991. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tudásra vágyó tehetséges gyerekek előtt. Az eltelt évek alatt számos változáson ment keresztül az intézmény, mely az oktatási reform következtében 2021-től Beregszászi Bethlen Gábor Líceum néven működik tovább, legfontosabb célja azonban ma is a tudás és kultúránk maradéktalan átadása. Szabó Árpáddal, az intézmény vezetőjével beszélgettünk tervekről, kihívásokról.
– Ismerjük meg elsőként az
igazgatót!
– Csetfalván születtem pedagóguscsaládban. Édesapám
Badalóba való, ahová kisgyermekként visszaköltöztünk, így
az ifjú koromat ott töltöttem.
Tanulmányaimat ott kezdtem
el, majd szüleim beírattak egy
munkácsi iskolába, ahol már
ukránul tanultam tovább. Hatodik osztályos voltam, mikor Beregszászba kerültünk, a helyi 1.
számú középiskolában kaptam
érettségit. Az érettségit követően két év sorkatonai szolgálatra
vonultam be. Hazatérésem után
a badalói traktorbrigádban dolgoztam szerelőként, majd mivel
mindig is érdekelt a történelem,
felvételiztem az Ungvári Állami Egyetemre. Az egyetem után
sikerült elhelyezkednem a Megyei Műemlékvédelmi Osztálynál, amely egy társadalmi szervezet volt. Munkánk során felmértük a műemlékek állapotát,
amely egy nagyon izgalmas dolog volt számomra. Az ott eltöl-

tött évek után pedig tanári pályára
léptem, melyet ma sem hagytam el.
– Hosszú éveket töltött a pedagóguspályán. Milyen tapasztalatokat szerzett?
– Mint említettem, pedagóguscsaládban nevelkedtem, kívülről is
ismertem ezt a pályát, a szépségeivel és árnyoldalaival együtt. Nem
könnyű ez a hivatás, ezt be kell ismernem, sőt sokszor nehéz is. De
amikor azt látod, hogy a tanítványaidnak sikerei vannak, hogy az
egykori diákok felnőve a pedagógus pályát választják, akkor tudod,
hogy megéri csinálni. 1985-ben
hagytam fel a műemlékvédelmi
munkámmal, ekkor kerültem a
pedagógusi pályára. Kezdetben a
badalói iskolában történelem-földrajz szakos tanárként tevékenykedtem. Időközben az akkori igazgató
egy másik iskolába került, így én
vettem át az intézmény vezetését.
Sok tervem volt akkoriban, új oktatási módszereket szerettem volna itthon meghonosítani, részt vettem a KMKSZ Badalói Alapszervezetének létrehozásában, próbál-

A „Health4al” nemzetközi program zárókonferenciáján

Helytállás nehezített pályán

Szemünk fénye a gyermek. Akit óvunk és féltünk. S amikor megbetegszik, mindent megteszünk gyógyulása érdekében. Ám az élet
gyakran ennél bonyolultabb helyzeteket teremt. Ugyanis az is előfordul, és sajnos nem is oly ritkán, hogy a szülők csak a gyerekük
megszületése után néhány év elteltével veszik észre, hogy szemük
fénye elmarad a fejlődésben. A kezelés természetesen attól függ,
hogy a gyereknél megállapított rendellenesség milyen jellegű.
A Beregszászi Járási Máltai
Szeretetszolgálat és a magyarországi Rejtett Kincsek Down
Egyesület két éven át tartó közös projekt keretében a koragyermekkori intervenció komplex fejlesztését valósította meg.
A születéskor vagy később szerzett rendellenességgel érintett,
néhány hónapostól hatéves korú
gyermekekig, illetve azok hozzátartozói segítése mellett sor
került a kicsikkel foglalkozó
szakemberek továbbképzésére, a különböző szakterületek közötti együttműködés erősítésére. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult program zárókonferenciájára a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor.
A beregszászi máltaisok
évek óta igazi szeretetszolgálatot látnak el akkor,
amikor a különleges fejlesztést igénylő gyerekek
ügyét felkarolták, hangsúlyozta köszöntőjében
Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
konzulja. Többszörösen
nehezített ez a pálya, különösen
meglátszik ez akkor, amikor a
pandémia idején kell helytállni.
Babják Zoltán, a Beregszászi
kistérség polgármestere köszönetet mondott a szeretetszolgálat

viszony is, amelyet az online tér
nem tud pótolni.
– Emellett az intézmény új
szárnya is épül…
– A jelenlegi épület az intézmény elindulása előtt kollégiumként működött. A helyiségek is hálószobáknak feleltek
meg, ezeket alakítottuk át tantermekké. Azonban mindig terveink között szerepelt a bővítés, hogy kényelmesen, megfelelő körülmények között tanulhassunk. Több éven keresztül próbáltunk anyagi forráshoz
jutni több-kevesebb sikerrel. A
tavalyi évben pedig Magyarország kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Jótékonysági Alapítvány támogatásával elkezdődhetett az intézmény új szárnyának építése.
Reményeink szerint a jövő tanévet már abban az épületben
kezdhetjük meg, de a jelenlegi szárnyat sem fogjuk lezárni.
– Mit jelent önnek a hivatása?
– Számomra ez az élet, nem
is tudnék mással foglalkozni.
Nekünk, tanároknak nem ér véget a munkanap az utolsó csengővel, utána is még rengeteg teendő akad. Igazgatóként pedig
minden egyes apróságra oda kell
figyelnem, de úgy érzem, hogy
megéri. Nekem a gimnázium
olyan, mintha az egyik gyermekem lenne.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

Kovács Elemér

2021.
szeptember 29.

Közösség
Hulladék- és vízgazdálkodási konferencia Jánosiban

Közös problémák, együttes
fellépés

Az utóbbi időben a Kárpátalján élők számára egyértelművé vált, hogy a hulladék- és
vízgazdálkodás hiányosságai
jelentik az egyik legnagyobb,
sürgős megoldásra váró problémát. A Jánosiban található Helikon hotelben Magyarország kárpátaljai külképviseletei és a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Beregszászi
Képviseleti Irodája által, magyarországi szakemberek bevonásával szeptember 24-én
szervezett fórumon a résztvevők azt vitatták meg, milyen hatékony lépések szükségesek a környezetünk további rombolásának megállítására, s hogy ebben a megye milyen segítségre számíthat Magyarország kormánya, az ügyben érintett magyar vállalatok
részéről. Bejelentették, hogy
a megye vezetőiből, valamint
hulladék- és vízgazdálkodási
szakemberekből álló küldöttség kapott meghívást a magyar fővárosban december
elején megrendezésre kerülő Planet Budapest 2021 kiállításra, amelyen a tervek szerint mintegy 160 vállalat mutatja be a fenntartható ökológia biztosítása érdekében kidolgozott eljárásait, komplex
módszereit.
Nagyívű előadásában Joó
István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkára, a Planet Budapest 2021
Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lebonyolításáért felelős kormánybiztos azt taglalta,

hogy a környezetvédelmi kérdések
és problémák tekintetében Magyarország és Ukrajna egymásra van
utalva. Szerencsére mindkét ország
szakemberei felismerték és vallják,
hogy ez olyan közös ügy, amelyben
együtt nyerünk vagy együtt veszítünk. A pandémia által megtépázott nemzetgazdaságok újraindításakor még inkább felerősödik az
egymás megsegítésének az igénye.
Magyarország maximálisan érdekelt abban, hogy legnagyobb keleti szomszédja gazdaságilag fejlődő, politikailag stabil ország legyen, amelynek polgárai pozitív jövőképpel rendelkeznek. Joó István
beszámolt arról is, hogy az elmúlt
4-5 évben és a világjárvány ideje
alatt a magyar kormány milyen humanitárius segélyekkel járult hozzá a jószomszédi kapcsolatok elmélyítéséhez, s a továbbiakban milyen célzott hitelekkel kívánja elősegíteni a kárpátaljai infrastruktúra
fejlesztését. A helyettes államtitkár
elmondta, hogy az aknaszlatinai
sóbányákban a Revital-1 program
keretében magyarországi szakemberek egy speciális robottal tárják
fel a vízzel elárasztott tárnák állapotát, s hamarosan kidolgozásra
kerülnek a probléma megoldásával kapcsolatos javaslatok. A politikus elmondta, hogy a Zero Waste
keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja között már
korábban létrejött az együttműködés a háztartási hulladékgazdálkodás terén.
A közös történelem, az élet számos területén jelentkező egymásra
utaltság is közös cselekvésre ösztönöz bennünket, hangsúlyozta
Olekszij Petrov, a megyei tanács elnöke, aki a Tisza folyóval kapcso-

Varga Alexander esküvői videós és weboldalkészítő

Megbízhatóság és minőség

A modern videókamerák megjelenése előtt a családtagok és barátok készítettek felvételeket egy-egy esküvőről. Ezek azonban többnyire igen rossz minőségűek lettek. A technológiai fejlődés révén
ma már az ifjú párok a nagy napjuk megörökítéséhez hivatásos
videóst kérnek fel. A beregszászi Varga Alexander igazi szenvedélyének érzi a videókészítést. Az eltelt évek alatt csiszolgatta tudását, hogy minél tökéletesebb felvételeket készíthessen. Vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Hogyan vált szenvedélyévé a videózás?
– Beregszászban születtem, itt is nőttem fel. A középiskolai tanulmányaimat követően több helyen is munkát vállaltam, azonban mindig is érdekelt a technika, a számítógép, ezért úgy döntöttem, hogy
ebbe az irányba képzem magam tovább. Sokat tanultam az
interneten, megismerkedtem
több szerkesztő program működésével. 2015-ben egyik barátom, Szircsák Zoltán beszerzett
egy jó minőségű videókamerát,
úgy gondoltam, hogy az addigi tudásomat felhasználva dolgozzunk együtt, és készítsünk
videófelvételeket. Első próbálkozásomként egy reklámvideót
készítettünk egy étteremtulajdonos számára. Ennek hatására úgy
éreztem, hogy folytatnom kell
ezt a munkát.
– Milyen nehézségekkel találta magát szembe?
– Kezdetben a megfelelő esz-

közök hiánya és beszerzése jelentette a nehézséget. És persze folyamatosan tanulni, fejleszteni kell a
meglévő tudást is, hisz ez az ágazat fejlődik. Büszke vagyok arra,
hogy mára sikerült megfelelő felszerelést beszereznem, jó minőségű kamerákat, számítógépet, nagy
képminőségű drónt, melyek segítségével igazán profi felvételeket
tudok készíteni.
– Milyen jellegű rendezvények
videózását vállalja?
– Különböző jellegű videó
felvételek elkészítését vállalom,
azonban fő profilom az esküvői
videók készítése. A párok a közösségi oldalamon, valamint a saját weboldalamon találhatnak meg.
Emellett zenés videóklipek elkészítésén dolgozom. Egyik ilyen klip,
amelynek az elkészítésében részt
vettem, Pincés Anzselika Beregszász visszavár című dala. Nagyon
jó hangulatú forgatás volt.
– Ebben a szakmában is szükség van a fejlődésre, megújulásra.
– Itt nem elég az elméleti tudás,

latos ökológiai problémák megoldásában lát hatalmas perspektívát.
A globális problémák megoldására lokális fellépésre nincs lehetőség, mutatott rá Anatolij Poloszkov,
a megyei állami közigazgatás irányítója. Kárpátalján a közigazgatási reform keretében 64 új kistérség jött létre. Ezek számos jogosítványt kaptak, s emiatt megnőtt
a felelősségük is, többek között a
környezetvédelmi problémák vonatkozásában is.
Az ökológiai problémák megoldása, az ezirányú tervek és fejlesztések nem csupán egyszerű
természetvédelmi ügyek, ezek az
érintett vállalkozások számára ko-

ben található gyűjtőtelep gyakorlatilag megtelt. Emellett szinte folyamatosan újabb illegális szeméttelepek létesülnek, melynek felszámolása szintén rengeteg pénzt emészt
fel. Nagy szükség lenne tehát arra,
hogy mihamarabb beüzemeljék a
Jánosi határában tervezett és részben megvalósult hulladékgyűjtőt
és -válogatót. Az elnök beszámolt
a pozitív fejleményekről is. Arról,
hogy az utóbbi időben a térségben
több hulladékudvar, illetve PETpalackgyűjtőhely kezdte meg működését, és a járás számos, a környezetet védő nemzetközi programba is bekapcsolódott.
A jánosi hulladékválogató

moly fejlődési lehetőséget jelentenek, mutatott rá Szilágyi Mátyás,
Magyarország beregszászi főkonzulja. Mindezek jelentős bevételi lehetőségekkel kecsegtetnek. A
leginkább versenyképes és hatékony megoldásokra ugyanis világszerte egyre nagyobb kereslet
mutatkozik.
Előadásában átfogó képet festett a korábban, a Nagyszőlősi járáshoz tartozó községekkel kibővült Beregszászi járás hulladék- és vízgazdálkodásáról Rezes
Károly, a járási tanács elnöke. Beszámolt róla, hogy mind a Beregszász, mind a Nagyszőlős közelé-

üzem megvalósításával kapcsolatban Czap Andrea, a Tisza ETT
igazgatója tájékoztatta az egybegyűlteket. Az objektum teljes felépítéséhez közel hétmillió euróra lenne szükség, ám az EU-s pályázat elbírálói csak 5 millió eurót
szavaztak meg, így a tervek újragondolása vált szükségessé. Mindez megtörtént, mint ahogy már lezajlott a hulladéklerakó megépítésével kapcsolatos pályázat is. Jelenleg zajlik ennek kiértékelése.
De bármi nyerjen is, elengedhetetlen, hogy a beregvidéki önkormányzatok új hulladékgazdálkodási stratégiát dolgozzanak ki, mely

rengeteg gyakorlás szükséges a jó
munkához. Be kell valljam, kezdetben én is hibáztam, de hát abból
tanul az ember. Minden egyes videó elkészítésével tanulunk, valami újat csinálunk, valamit másként.
Senki sem lesz egyik napról a másikra profi videós, ezt csak az évek
rutinja adhatja meg. Emellett sok

munkám során, hogy a megrendelőim elégedettek legyenek az elkészült felvételekkel.
– Emellett weboldalkészítőként
is tevékenykedik…
– Mindig is érdekelt a számítógép, ez a technika, hogy mit tudok magamból kihozni. A videók készítése mellett elsajátítot-

oktató film kerül fel az internetre,
amelyekből még inkább mélyíthetjük tudásunkat. Igyekszem tudásom legjavát nyújtani minden

tam a weboldalak készítésének
tudományát is. Egy időben aktívan foglalkoztam vele, de ma
már csak hobbi szinten van jelen

7

része lesz a Kárpátalja megye
hulladékgazdálkodási stratégiája 2030-ig elnevezésű nagyszabású projektnek.
Skapinyecz Péter, a CED
Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. cégvezetője elmondta, hogy az általa irányított szervezet Magyarország közép-európai exportösztönzési és gazdaságfejlesztési törekvéseinek operatív megvalósítását látja el teljeskörűen.
Beszélt azokról a lehetőségekről, amelyek a közös környezetvédelmi programok megvalósítása terén rendelkezésre állnak.
Miként lehet a hulladékgazdálkodás nyereséges? Elsősorban úgy, hogy a begyűjtött szemét jelentős részét kitevő szerves anyagot különválasztják, s
abból egy gondosan irányított
folyamat részeként talajtápot állítanak elő, ami már egy keresett
termék, magyarázta Hoffman
Tamás, a MUT Hungary konzorcium képvielője, aki azt is
elmondta, hogy Magyarországon szerencsére már több ilyen
üzem is működik. Az eljárás előnye, hogy ha elválasztják a többitől a szerves anyagot, akkor
megszűnik a gázkibocsátás és a
vízszennyezés. Mindenképpen
ez a jövő útja, hangsúlyozta a
szakember, aki arra is felhívta
a figyelmet, hogy nem szükséges egy új, hatalmas költségekkel járó objektum felépítésében
gondolkodni, az eljárás bevezetése úgy is lehetséges, ha csak
részben alakítjuk át a már meglévő hulladékfeldolgozót.
A délután folyamán további
előadások is elhangzottak a hulladék- és vízgazdálkodás témaköréből, a szervezők lehetőséget
biztosítottak arra, hogy a jelenlevők kötetlen eszmecserét folytassanak egymással.
A tanácskozás idején Joó István külön tárgyalásokat folytatott Kárpátalja vezetőivel.

Kovács Elemér

az életemben. Jelenleg az esküvői videók megszerkesztése
a fő profilom.
– A másfél éve tartó karantén az ön munkáját is megnehezítette.
– Nem mindennapi időszakot tudhatunk a hátunk mögött,
és a jövő is bizonytalan. A tavalyi év során sok esküvő elmaradt, vagy áttették az idei
évre. Ez sokban megnehezítette a munkát. Igyekeztem minél
hasznosabban eltölteni a karantén időszakát, amikor pedig már
dolgozhattam, teljes bedobással
tettem. Nagyon szeretem a munkámat, pont olyan, mint amilyennek egykor elképzeltem, kiélhetem benne a kreativitásomat.
– Munka mellett hogyan tud
feltöltődni, pihenni?
– A munkám mellett a családom tölti ki a mindennapjaimat. Nagyon szeretünk kirándulni. Feleségemmel és kisfiammal
a kedvenc időtöltésünk Kárpátalja legszebb tájainak, különböző helyszíneinek, értékeinek felfedezése. Gyönyörű ez a vidék.
– További tervek…
– Természetesen szeretném
folytatni a munkámat. Terveim
között szerepel, hogy még inkább fejlesszem a tudásomat,
hogy még többek nagy napját
örökíthessem meg. Emellett szeretnék beszerezni egy olyan kamerát, amely egy hosszabb film
elkészítésére is alkalmas.
– További alkotói sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita
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Heti műsor

Köszöntjük Ferenc nevű olvasóinkat!

Hétfő

Október 4.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Köszöntjük Aurél nevű olvasóinkat!

Kedd

Október 5.

19:35 Rex felügyelő

Köszöntjük Brúnó, Renáta nevű olvasóinkat!

Szerda

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Török tévéfilmsor.

20:35 Önök kérték
04:55 Teleshop
21:35 A fehér királyné 05:20 Fókusz
Angol tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
22:40 Triptichon, Es09:10 Teleshop
terházy János
12:05 A dadus
szárnyasoltára
Am. vígjátéksor.
Am. vígjátéksor.
Am. vígjátéksor.
filmsor.
23:35
Kenó
12:35 Keresztanyu
12:35 Keresztanyu
12:35 Keresztanyu
22:05
Kenó
23:40
McMafia
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
Kemény leckék 14:00 Survivor - CeleAngol tévéfilmsor.
14:00 Survivor - Cele14:00 Survivor - Cele- 22:20 Lengyel
bűnügyi tébek a civilek ellen! 00:45 Drága doktor úr
bek a civilek ellen!
bek a civilek ellen!
véfilmsor.
Olasz vígjátéksor.
15:25
Meryem
15:25 Meryem
15:25 Meryem
23:25 Vidám vidék
01:40
Divat
&
dizájn
Török filmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
Angol bűnügyi té16:40 Szerelem van a 02:10 Novum:
16:40 Szerelem van
16:40 Szerelem van
véfilmsor.
Ezüsthárs
levegőben
a levegőben
a levegőben
00:25 Drága doktor úr
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Török filmsor.

19:35 Rex felügyelő

04:55 Teleshop
Olasz bűnügyi tévé- 05:20 Fókusz
filmsor.
06:00 Reggeli
20:35 Kékfény
09:10 Teleshop
21:25 A nyomozás
12:05 A dadus
Dán bűnügyi tévé-

Olasz vígjátéksor.

Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

01:15 Új idők, új dalai 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
01:45 Divat & dizájn
02:15 Novum: SpaceX 18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

21:15 Survivor - Celebek a civilek ellen!
22:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:15 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
23:55 CSI: A
helyszínelők

21:15 Survivor - Cele-
bek a civilek ellen!
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek 22:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
05:20 Német nyelvű
23:15 Házon kívül
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek 23:50 CSI: A
helyszínelők
05:30 Kínai nyelvű hírek
Am.–kanadai
05:35 Itthon vagy!
krimisor.
05:55 Öt kontinens
01:05 CSI: A
06:20 Summa
helyszínelők
06:40 Család'21
Am.–kanadai
07:00 Hajnali
krimisor.
gondolatok
02:15 Született detektívek
07:10 Almárium
Amerikai krimisor.
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: 10 éves
a Zurgó együttes
09:00 Élő népzene
05:10 Családi titkok
09:25 Élő népzene
06:30 Mokka,
09:55 Jó ebédhez
benne Tények
szól a nóta
08:45 Mokkacino
11:10 Találkozás
09:40 Teleshop
11:30 A hegyek lánya 10:45 Csapdába csalva
Magyar filmdráma 11:15 Tények Plusz
12:50 V4 híradó
12:00 Tények délben
13:00 Híradó
12:30 Walker, a
13:15 Közelebb texasi kopó
Roma magazin
Amerikai akció sor.
13:40 Domovina
13:30 A del Monte
14:10 Divat & dizájn
örökösök
Mexikói telenovella
14:40 Magyar Krónika
sor.
15:15 Család-barát
14:35 Viharos szívek
16:50 Öt kontinens
Mexikói telenovella
17:20 Hej Páva: Fekesor.
te Borbála
15:40 A nagykövet lánya
17:25 Ízőrzők:
Török romantiKarancslapujtő
kus sor.
18:00 Ízőrzők: Pátka 16:45 A bosszú
18:30 1100 év Európa
csapdájában
közepén
Török telenovella
19:00 Jó ebédhez
sor.
szól a nóta
18:00 Tények
19:30 Jó ebédhez
18:45 Tények Plusz
szól a nóta
19:55 Mintaapák
20:00 Az örökzöld
Magyar
örökzöldek
20:40 Séfek séfe
21:00 Híradó
23:00 A Bank
21:25 V4 híradó
00:25 Dr. Csont
Amerikai krimi sor.
21:35 Ridikül
01:30 Dr. Csont
22:30 Dokuzóna
Amerikai krimi sor.
23:30 Hazajáró
02:35 Zsaruvér
00:00 Hagyaték
Am. dráma sor.
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:25 Az örökzöld
06:30 Nemzeti
örökzöldek
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
05:30 Vollé!
06:00 CHI – A Belső Erő 07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem
06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:30 Kékek
09:30 Isztambuli
07:55 Építők
menyasszony
08:20 K&H férfi
Török tévéfilmsor.
kézilabda liga
10:25 Család-barát
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:25 Szabadidő
12:35 Nemzeti
13:00 Sporthíradó
Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:30 UEFA Bajnokok 12:55 A boros fickó
Ligája magazin 13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.
16:00 Kosárlabda
14:20 Almárium
magazin
15:10 Alpesi őrjárat
17:00 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
17:15 Út a FIFA vb-re
16:05 Rex felügyelő
17:45 Kézilabda
Olasz bűnügyi tévémagazin
18:45 Góóól!2
filmsor.
19:45 Felvezető műsor: 17:05 Ridikül
Labdarúgás
18:00 Híradó
20:00 Merkantil Bank 18:25 Nemzeti
Liga
Sporthíradó
21:50 Értékelő műsor: 18:45 Isztambuli
Labdarúgás
menyasszony
22:15 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.

Magyar filmsor.

Am.–kanadai
krimisor.

01:05 Autogram
01:50 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka,
benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte
örökösök

Mexikói telenovella
sor.

14:35 Viharos szívek

Mexikói telenovella
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus sor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák
Magyar

20:40 Séfek séfe
23:00 A Bank
00:25 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

01:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

02:35 Zsaruvér

Amerikai dráma sor.

04:30 Család-barát
05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

09:30 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc
- Titkok a
konyhából
13:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.

16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

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

Magyar filmsor.

Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
05:00 Híradó
18:55 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek 20:00 Keresztanyu
05:20 Német nyelvű
Magyar filmsor.
hírek
21:15 Survivor - Cele05:25 Orosz nyelvű hírek
bek a civilek ellen!
05:30 Kínai nyelvű hírek 22:45 RTL Híradó 05:35 Itthon vagy!
Késő esti kiadás
05:55 Esély
23:20 CSI: A
06:15 Planet 21
helyszínelők
06:40 Magyar gazda
Am.–kanadai
krimisor.
07:00 Hajnali
00:30 CSI: A
gondolatok
helyszínelők
07:10 Almárium
Am.–kanadai
08:00 Mesterember
krimisor.
08:30 Táncház: Újévköszöntő - Nép 01:40 Született detektívek
Amerikai krimisor.
táncantológia
és Néptáncosok
Bálja 2004 - I.
09:05 Élő népzene
05:10 Családi titkok
09:30 Élő népzene
06:30 Mokka,
10:00 Jó ebédhez
benne Tények
szól a nóta
08:45 Mokkacino
10:35 Református
09:40 Teleshop
riportok
10:45 Csapdába csalva
11:00 Evangélikus
11:15 Tények Plusz
magazin
11:35 Őszi versenyek 12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
Tévéfilm
texasi kopó
12:50 V4 híradó
Amerikai akció sor.
13:00 Híradó
13:30 A del Monte
13:15 Srpski ekran
örökösök
13:45 Unser Bildschirm
Mexikói telenovella
14:15 Család'21
sor.
14:40 Novum
14:35 Viharos szívek
15:15 Család-barát
Mexikói telenovella
16:50 Térkép
sor.
17:20 Hej Páva:
15:40 A nagykövet lánya
Csaba NemTörök romantikus sor.
zetiségi
Néptáncegyüttes 16:45 A bosszú
csapdájában
17:21 Ízőrzők:
Török telenovella
Dunakömlőd
sor.
17:55 Ízőrzők: Lipót
18:30 1100 év Európa 18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
közepén
19:55 Mintaapák
19:00 Jó ebédhez
Magyar
szól a nóta
20:40 Séfek séfe
19:25 Jó ebédhez
23:00 A Bank
szól a nóta
20:00 A pesti légionárius 00:25 Dr. Csont
Amerikai krimi sor.
21:00 Híradó
01:30 Dr. Csont
21:25 V4 híradó
Amerikai krimi sor.
21:35 Ridikül
02:35 Zsaruvér
22:30 Klasszikusok
Am. dráma sor.
délidőben
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland 04:25 Család-barát
00:45 M2 matricák – 05:55 Hajnali
Igaz vagy hamis
gondolatok
00:50 M2 matricák – 06:00 Híradó
Igaz vagy hamis 06:30 Nemzeti
00:55 Himnusz
Sporthíradó
01:00 Híradó
06:40 Kenó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:45 Hrvatska
01:30 A pesti légionárius
Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem
04:50 K&H férfi
Török tévéfilmsor.
kézilabda liga
09:30 Isztambuli
06:30 Sporthíradó
menyasszony
07:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:30 Bringasport
10:25 Család-barát
10:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
10:30 Út a FIFA vb-re 12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
11:00 Kosárlabda
Sporthíradó
magazin
12:55 A boros fickó
12:00 Kézilabda
13:25 Drága doktor úr
magazin
Olasz vígjátéksor.
13:00 Sporthíradó
14:20 Almárium
14:30 FIFA Futsal
világbajnokság 15:10 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.
16:25 Hajime
16:10 Rex felügyelő
17:00 Sporthíradó
Olasz bűnügyi tévé17:15 Asztalitenisz
filmsor.
magazin
17:05 Ridikül
21:05 Fradi Tv
18:00 Híradó
21:35 Sporthíradó
18:25 Nemzeti
22:05 Góóól!2
Sporthíradó
23:05 OTP Bank Liga 18:45 Isztambuli
01:00 OTP Bank Liga
menyasszony
02:50 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.

Október 6.

19:35 Rex felügyelő

Köszöntjük Amália nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:35 Isten veled, Görgei! - Áruló vagy
hős?
21:25 Ítélet és kegyelem
Tévéfilm

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Am. vígjátéksor.

Október 7.
21:55 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

22:20 Kenó
22:35 Még kér a nép
Magyar játékfilm

00:00 McMafia

Angol tévéfilmsor.

01:00 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
22:45 Mit kívánt a ma- 12:35 Keresztanyu
01:50 Divat & dizájn
gyar nemzet: ...Kik
Magyar filmsor.
érted haltak...
14:00 Survivor - Cele- 02:15 Novum: Tüzeléstechnikai újdon23:45 Kenó
bek a civilek ellen!
ságok
23:50 McMafia
15:25 Meryem
Angol tévéfilmsor.

Török filmsor.

00:50 Drága doktor úr 16:40 Szerelem van a
Olasz vígjátéksor.
levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
05:00 Híradó
18:55 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek 20:00 Keresztanyu
05:20 Német nyelvű
Magyar filmsor.
hírek
21:15 Survivor - Cele05:25 Orosz nyelvű hírek
bek a civilek ellen!
05:30 Kínai nyelvű hírek 22:45 RTL Híradó 05:35 Itthon vagy!
Késő esti kiadás
05:55 Család'21
23:20 Brandmánia
06:15 Élő egyház
23:55 CSI: A
06:45 Kárpát-medence
helyszínelők
Am.–kanadai
07:05 Hajnali
krimisor.
gondolatok
01:10 CSI: A
07:15 Almárium
helyszínelők
08:10 Mesterember
Am.–kanadai
08:40 Táncház: Újévkrimisor.
köszöntő - Nép
táncantológia
és Néptáncosok
Bálja 2004 - II.
09:15 Tizennégy vértanú 05:10 Családi titkok
10:45 Rome Reports - 06:30 Mokka,
benne Tények
Vatikáni híradó
08:45 Mokkacino
11:10 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények 09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:25 Jó embert
11:15 Tények Plusz
keresünk!
11:40 Ő és én: Sándor 12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
József Csaba
texasi kopó
11:50 A 78-as autóbusz
Amerikai akció sor.
útvonala kis
13:30 A del Monte
kitérővel
örökösök
Tévéfilm
Mexikói telenovella
12:50 V4 híradó
sor.
13:00 Híradó
14:35 Viharos szívek
13:15 Hrvatska Kronika
Mexikói telenovella
13:45 Ecranul nostru
sor.
14:15 Magyar gazda
15:40 A nagykövet lánya
Török romanti14:40 Mesterember
kus sor.
15:15 Család-barát
16:45 A bosszú
16:50 Hazajáró
csapdájában
17:20 Hej Páva:
Török telenovella
Eötvös Remus
sor.
17:25 Ízőrzők:
18:00 Tények
Darnózseli
18:05 1100 év Európa 18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák
közepén
Magyar
18:35 Fegyverletétel
20:40 Séfek séfe
Tévéjáték
23:00 A Bank
20:00 Önök kérték
00:25 Dr. Csont
21:00 Híradó
Amerikai krimi sor.
21:25 V4 híradó
01:30 Dr. Csont
21:35 Ridikül
Amerikai krimi sor.
22:35 NEMZETISÉGEK A NEMZETÉRT - Czetz
János portré
04:25 Család-barát
23:30 Határtalanul
05:55 Hajnali
magyar
gondolatok
00:00 Tőkéczki és Takaró 06:00 Híradó
00:35 Hetedhét kaland 06:30 Nemzeti
00:45 M2 matricák –
Sporthíradó
Igaz vagy hamis 06:40 Kenó
00:55 Himnusz
06:45 Rondó
01:00 Híradó
07:15 Kvartett
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem
05:30 Kézilabda
magazin
06:30 Sporthíradó
07:30 Asztalitenisz
magazin
08:05 Tippmix férfi kosárlabda NB I.
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:25 Hajime
13:00 Sporthíradó
14:30 Merkantil Bank
Liga
16:25 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:10 FIFA VB
2022 magazin
17:45 Felvezető műsor:
Kézilabda
18:00 Női kézilabda
Eb-selejtező
19:30 Értékelő műsor:
Kézilabda
19:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
21:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás
22:15 Sporthíradó

Török tévéfilmsor.

09:25 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

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
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali
gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház:
Kalyi Jag
09:10 Élő népzene
09:35 Élő népzene
10:10 Jó ebédhez
szól a nóta
10:45 Isten kezében
11:10 Református
ifjúsági műsor
11:20 Ortodox
ifjúsági műsor
11:30 Metodista
ifjúsági műsor
11:45 Szép Ernő: Két
egyfelvonásos
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:20 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Hej Páva: Debreceni Hajdú
Táncegyüttes
17:25 Ízőrzők: Regöly
17:55 Ízőrzők:
Nagykörű
18:30 1100 év Európa
közepén
19:05 Jó ebédhez
szól a nóta
19:30 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Gyilkosság a
Hermina úton
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Baltazár bazár
00:50 M2 matricák Baltazár bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

02:15 Szép Ernő: Két
egyfelvonásos
Tévéjáték

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
04:45 Bringasport
12:01 Híradó
05:05 Kosárlabda
12:35 Nemzeti
magazin
Sporthíradó
05:55 UEFA Bajnokok
12:50 A boros fickó
Ligája magazin
13:25 Drága doktor úr
06:30 Sporthíradó
Olasz vígjátéksor.
07:00 Sporthíradó
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat
11:35 Út a FIFA vb-re
Olasz tévéfilmsor.
13:00 Sporthíradó
16:10 Rex felügyelő
13:30 FIFA Futsal
Olasz bűnügyi tévévilágbajnokság
filmsor.
15:15 Női kézilabda
17:05 Ridikül
Eb-selejtező
18:00 Híradó
17:00 Sporthíradó
18:25 Nemzeti
17:15 Pecatúra
Sporthíradó
21:00 Sporthíradó
18:45 Isztambuli
21:35 Napos Oldal –
menyasszony
DVTK
Török tévéfilmsor.
22:05 FIFA Futsal
19:40 Rex felügyelő
világbajnokság
Olasz bűnügyi tévé01:00 Jégkorong Erste
filmsor.
Liga
20:35 Fábry

2021.
szeptember 29.

Heti műsor
Köszöntjük Koppány, Etelka, Lorena nevű olvasóinkat!

Péntek
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Am. vígjátéksor.

12:35 Keresztanyu

Október 8.

dán makrélamaffia

Romantikus film

22:00 Kenó
22:10 Danton
Játékfilm

Olasz vígjátéksor.

02:20 Novum: Áttétek
korai felisme14:00 Survivor - Cele-
rése
bek a civilek ellen!
15:25 Meryem
Török filmsor.
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:15 Survivor - Celebek a civilek ellen!
22:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:20 CSI: A
helyszínelők
Am.–kanadai
krimisor.

00:25 Itthon nyaralunk
- Visegrádi ősz
01:10 Másnaposok 2.
Amerikai vígjáték

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka,
benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte
örökösök

Mexikói telenovella
sor.

14:35 Viharos szívek

Mexikói telenovella
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus sor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák
Magyar

20:40 Séfek séfe
23:00 A Bank
00:25 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

01:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-barát
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
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

09:30 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A boros fickó
13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.

16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:35 Katharina
megoldja - A

Szombat

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
06:25 Kárpát-medence
06:45 Planet 21
07:05 Hajnali
gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:30 Táncház: Külföldi táncházak
09:00 Élő népzene
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez
szól a nóta
10:25 Katolikus
krónika
10:50 Önkéntesek
11:20 Kugli - Fegyencek szabadságon
Tévéfilm

Október 9.

12:55 Ízőrzők:
Almásfüzitő
13:30 Halál a
Paradicsomban
04:50 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
00:25 McMafia
06:30 Kölyökklub
Angol tévéfilmsor.
08:45 Bakugan: A
01:30 Drága doktor úr
város hősei

Magyar filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben

Köszöntjük Dénes nevű olvasóinkat!

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

Vasárnap
05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
14:30 Partitúra
06:35 Kölyökklub
15:30 Maga lesz a férjem 08:50 Bakugan: BajMagy. filmvígjáték
társ, vagy baj17:00 Főmenü:
Japán-kanadai anikeverő
Duna-Tisza
mációs kalandfilmsor.
Japán-kanadai ani18:00 Híradó
09:15 Teleshop
mációs kalandfilmsor.
18:25 Nemzeti
10:05 A dadus
09:20 Teleshop
Sporthíradó
Amerikai vígjáték10:10 A Muzsika
sorozat
18:40 SzerencsePerc
TV bemutatja!
10:35 A dadus
18:45 Szerencse
10:50 A dadus
Amerikai vígjátékSzombat
Amerikai vígjátéksorozat
sorozat
19:40 Ecc-pecc
11:05 Brandmánia
Magyar tévéfilm
11:35 A dadus
11:50 Autogram
Amerikai vígjáték21:10 A nagy dobás
12:35 Halálos fegyver
sorozat
Angol játékfilm
Amerikai akcióvíg- 23:15 Kenó
12:15 XXI. század – a
játék-sor.
legendák velünk
23:25 McMafia
13:45 Halálos fegyver
Angol tévéfilmsor.
élnek
Amerikai akcióvíg- 00:25 Drága doktor úr 12:55 Házon kívül
játék-sor.
Olasz vígjátéksor.
13:30 Átkozott boszorkák
14:55 Mindörökké
01:15 Új idők, új dalai
Amerikai-ausztrál
Batman
vígjáték
01:50 Divat & dizájn
Amerikai-angol ak- 02:15 Novum: CO2
15:55 Dumb és Dumber
ciófilm
Amerikai vígjáték
hasznosítás
18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
19:00 Álarcos énekes
20:00 X-Faktor
Ki van a maszk
22:25 Életünk története 05:00 Híradó
mögött?
05:15
Angol
nyelvű
23:45 Lángelmék
21:35 Másnaposok 3.
hírek
Amerikai akcióvígAmerikai vígjáték
05:20 Német nyelvű
játék
23:45 Portré
hírek
01:50 Fekete '47
00:35 A piszkos tizenkettő
05:25 Orosz nyelvű
Ír akciófilm
Amerikai akciófilm
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon vagy!
05:00 TELESHOP
05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék 05:55 Magyar gazda
06:00 Hupikék törpikék
06:20 Unió27
Belga animáciBelga animációs sor.
06:40 Itthon vagy!
ós sor.
06:30 Grimm-mese
07:00 Hajnali
06:30 Grimm-mese
Német animácigondolatok
Német animációs sor.
07:10 Opera Cafe
ós sor.
06:55 Magyar népmesék 07:40 Kincskereső
06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék 08:05 Evangélium
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék 08:35 Hogy volt?!
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék 09:30 Négy szellem
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék 10:30 Rejtélyes XX.
07:30 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
század - Kun
07:45 Magyar népmesék
Miklós műsora 07:40 Magyar népmesék
07:45 Mesék Mátyás
07:55 Magyar népmesék 10:55 Öt kontinens
08:00 Mesék Mátyás
11:25 Köszönöm, hogy
királyról
elgázolt

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Kincskereső
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:50 Kárpát-medence
17:15 Hej Páva:
Ecsedi Petra
17:20 Ízőrzők: Gyöngyössolymos
17:55 Ízőrzők:
Mikóháza
18:30 1100 év Európa
közepén
19:00 Jó ebédhez
Magyar animáciMagy. filmvígjáték
szól a nóta
ós sor.
12:50 V4 híradó
19:25 A csodacsatár
08:10 Hupikék törpikék 13:00 Híradó
Magyar filmvígBelga animáci13:25 Múlt és Jelen
játék
ós sor.
21:00 Híradó
08:40 Hupikék törpikék 14:00 Női labdarúgó
magazin
21:25 V4 híradó
Belga animáci14:30 Futsal magazin
21:35 Ridikül
ós sor.
15:35 Tippmix férfi ko22:35 Nyomozás - Mé- 09:10 Trendmánia
sárlabda NB I.
szöly-frag
09:50 PURA VIDA 22:05 Fábry
mentumok tiszta élet
23:30 Dokuzóna
MMA portré
10:25 Szépítők
00:30 Térkép
23:35 Hazajáró
11:05 Új ház épül
00:55 Himnusz
00:05 Hagyaték
11:40 Poggyász
01:00 Híradó
00:35 Hetedhét kaland 12:20 Innovátor
01:20 Angol nyelvű
00:45 M2 matricák 12:55 Zöld Gömb hírek
Baltazár bazár
Vertikál Kupa
00:50 M2 matricák 13:35 Csapdába csalva 01:30 Maga lesz a
férjem
Baltazár bazár 14:10 Salamon király
Magy. filmvígjáték
00:55 Himnusz
kincse
Am. kaland film
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 16:20 Columbo
Amerikai krimi film
01:30 A csodacsatár
04:45 Női kézilabda
18:00 Tények
Magyar. filmvígjáték
Eb-selejtező
18:55 Tények Plusz
06:25 Napos Oldal –
20:00 Dancing With
DVTK
The Stars - Min06:55 FIFA VB 2022
denki táncol
04:00 Bringasport
magazin
23:40 Die Hard 3: Az
06:30 Sporthíradó
élet mindig drága 07:30 Szabadidő
Amerikai akció film 09:00 Boxutca
07:00 Sporthíradó
02:40 A szabadulás
11:30 Forma-1 – 3.
07:30 Pecatúra
Am. akció sorozat
szabadedzés
08:00 Napos Oldal –
13:45 M4 Stúdió:
DVTK
Forma-1
11:25 Forma-1 – 1.
14:00 Forma-1 –
szabadedzés
04:25 Család-barát
Időmérő edzés
12:30 FIFA VB
05:55 Hajnali
15:15 M4 Stúdió:
2022 magazin
gondolatok
Forma-1
13:00 Sporthíradó
06:00 Híradó
17:30 Felvezető műsor:
13:20 Női labdarúgó
06:30 Nemzeti
Labdarúgás
magazin
Sporthíradó
19:30 Értékelő műsor:
13:55 Forma-1 – 2.
06:45 Kenó
Labdarúgás
szabadedzés
06:50 Magyar Krónika
20:00
Felvezető
műsor:
15:00 Boxutca
07:25 Hazajáró
Labdarúgás
16:30 Futsal magazin 07:55 Térkép
20:45 FIFA 2022-es
17:00 Sporthíradó
08:25 Noé barátai
Labdarúgó vi19:45 Felvezető műsor: 09:00 Divat & dizájn
lágbajnokság
Labdarúgás
09:30 A világörökség
európai selejtező
21:50 Értékelő műsor:
kincsei
Labdarúgás
09:55 A világ madár- 22:35 Értékelő műsor:
Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
távlatból
23:25 Tippmix férfi ko23:45 Női kézilabda
10:35 Család-barát
sárlabda NB I.
Eb-selejtező
12:00 Déli harangszó
01:25 Szabadidő
01:30 Boxutca
12:01 Híradó
01:50 Női labdarúgó
01:55 Merkantil Bank 12:35 Nemzeti
magazin
Liga
Sporthíradó

ti Szent István
Bazilikából
12:00 Déli harangszó
Híradó
Október 10. 12:01
12:35 Nemzeti
királyról
Sporthíradó
Magyar animáci12:50 Jó ebédhez
ós sor.
szól a nóta
07:55 Hupikék törpikék 13:20 Vad erdők, vadBelga animácibércek - A fanós sor.
tom nyomában
08:25 Hupikék törpikék
14:10 Édes anyanyelvünk
Belga animáci14:20 Zöldár
ós sor.
Magyar játékfilm
08:55 KutyaSuli
16:00 Hatoslottó
09:35 Nagyító
sorsolás
10:10 Több mint TestŐr
16:05 Hogy volt?!
10:50 SuperCar
17:05 Magyarország
11:25 Életmódi
finom
12:05 Brandépítők
17:25 Borbás Marcsi
12:40 Extreme-E
szakácskönyve
magazin
18:00
Híradó
13:20 Florence - A töké18:25 Nemzeti
letlen hang
Sporthíradó
Angol dráma film
18:45 Családi kör
15:45 Pixel
Amerikai akció film 19:40 Toldi: ének
Animációs filmsor.
18:00 Tények
19:50 Toldi: ének
18:55 Tények Plusz
Animációs filmsor.
19:30 Sztárban sztár
20:10 Twist Olivér
leszek!
Filmdráma
22:35 Ebgondolat
22:15 Kenó
Am. vígjáték film
22:25 Apokalipszis most
01:00 Vörös hajnal

Köszöntjük Gedeon, Dániel nevű olvasóinkat!

Amerikai akció film

Angol háborús film

00:55 Prospero könyvei
Angol játékfilm

03:00 McMafia
05:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus krónika
09:00 Neked szól!
09:05 Rome Reports Vatikáni híradó
09:25 Találkozás
09:40 Új nemzedék
10:10 Református
magazin
10:40 Jó embert
keresünk!
11:00 Római katolikus
szentmise közvetítése a budapes-

Angol tévéfilmsor.
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11:20 Szerelmes
földrajz
11:55 Tiltott kastélyok
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Jégkorong
Erste Liga
22:05 Visszaszámlálás
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 In memoriam
Huszárik Zoltán
- MMA portré
02:25 Zöldár
Magyar játékfilm

05:00 Szabadidő
05:30 Női labdarúgó
magazin
08:00 Múlt és Jelen
08:30 Jövünk!
11:00 FIFA 2022-es
Labdarúgó világbajnokság európai selejtező
13:05 Forma-1 –
Időmérő edzés
14:30 M4 Stúdió:
Forma-1
15:00 Forma-1 –
Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió:
Forma-1
17:15 Felvezető műsor:
Kézilabda
19:00 Értékelő műsor:
Kézilabda
19:30 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
20:00 Felvezető műsor:
Labdarúgás
20:45 UEFA Labdarúgó Nemzetek
Ligája döntő
22:35 Értékelő műsor:
Labdarúgás
01:10 Jégkorong Erste
Liga
03:15 Lendület

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
06:50 Esély
07:10 Hajnali
gondolatok
07:15 Világ
07:45 Multiverzum
08:15 Mesterember
08:45 Novum
A műsor és a kezdési
09:20 Önök kérték
időpont megváltoztatá10:20 Ízőrzők:
sának jogát minden
Almásfüzitő
tévéadó fenntartja!
10:50 Térkép

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
mesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hirKiemelt
detések, amelyek ellentmon20 hr.
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Gazdaoldal

Gyógy- és fűszernövények a kertjeinkben

A homoktövis termesztése (I/2.)

A homoktövis termesztésével
foglalkozó cikkünk előző részében megismerkedhettünk
magával a növénnyel, annak
nagyszerű beltartalmi tulajdonságaival és a legismertebb fajtáival.
A cikk folytatásaként pedig a növény
igényeit és telepítésével kapcsolatos tudnivalókat szeretnénk
bemutatni. Mielőtt
belevágnánk a homoktövis telepítésébe, szem előtt kell tartanunk
a növény környezeti és egyéb
igényeit, majd nem utolsó sorban figyelnünk kell arra, hogy
egy szélbeporzású (kétlaki)
hím- és nőivarú növényről van
szó, amellyel a telepítés alkalmával mindenképpen számolnunk kell!
A homoktövis igényei
Napfényigényes, talajban
nem válogat. A sós, alkalikus, szikes földeket is bírja, ott is megél,
ahol csak nagyon kevés növény.
A lazább, homokos vagy könnyű
vályogtalajokat kedveli elsősorban, melyek enyhén savasak. Szegényebb talajokon is megél, de a
tápanyagban gazdag földet nagyon meghálálja. Egyedül a nagyon alacsony foszfortartalmú
földet nem szereti. A nitrogént viszont megköti a levegőből a gyökerein lévő nitrogénkötő gümők
segítségével egy vele együtt élő
baktérium hatására, javítva ezzel
a talaj minőségét is. A pangó, belvizes területekre ne telepítsünk,
mert ott viszont kipusztulnak!
Telepítés
Ha lehetséges, akkor burgonya és kajszi után ne telepítsük!
Legideálisabb ősszel telepíteni a
homoktövist, méghozzá közvetlenül a lombhullatást követően.
A tavaszi, még rügyfakadás előtti ültetés is megfelelő, de az őszi,
helyesen elvégzett, szakszerű telepítéskor szinte egyáltalán nincs
veszteség. Célszerű 3×3 méteres
távolságokra ültetni egymástól a
töveket, hogy legyen bőven hely
a lombkoronáknak kifejlődni és
elegendő fényhez jutni. Amen�nyiben táblás (nagyüzemű) telepítésben gondolkodunk, hogy
gépi művelésnél a gépek a sorok
közé férjenek, akkor ajánlatosabb a 4×4 méteres ültetési távolságot követni. Azonban, ha valaki kézi kapálással, vagy kisebb
kézi gépekkel akarja a gyomtalanítást, kaszálást végezni, akkor

feleslegesek a 4 méteres sorközök.
Ha viszont sövénynek ültetjük, akkor természetesen lehet egymáshoz még közelebb tenni a töveket,
hogy egy sűrű, áthatolhatatlan tövises sövényt (kerítést) alkossanak.
Ültetéshez a gödröket érdemes legalább
40×40×40 cm-esekre ásnunk az ajánlott
30×30×30 cm helyett.
Ugyanis jobb, ha a frissen ültetett gyökérzet
körül nagyobb területen
fel van lazítva és be van iszapolva a
föld. A foganás szempontjából fontos jelentősége van annak, hogy az
elültetett homoktövisünk az első
évben megfelelő mennyiségű vizet
kapjon. Ezért egy évig igen sűrűn és
bőségesen kell öntözni. A foganást
követően a második évtől az öntözés már nem indokolt, de ha növelni szeretnénk a terméshozamot, akkor természetesen érdemes öntözni
(főleg túlzott csapadékszegény időszak esetén), hiszen, mint a legtöbb
növény, a homoktövis is meghálálja a plusz vizet.
A telepítéshez jó érett, legalább
kétéves marhatrágyát használjunk növényi komposzttal keverve. Amennyiben nem jutunk mar-

hatrágyához, akkor csirke- vagy
birkatrágyával is helyettesíthetjük.
Az ültető gödrök aljára dobjunk
egy kis komposzttal kevert trágyát,
majd fedjük el pár lapát földdel úgy,
hogy a trágya ne látszódjon ki! Ezt
követően öntsünk gödrönként legalább egy vödör vizet! Ezután helyezzük bele a gödörbe a gyökereit enyhén visszametszett tövet, de
arra figyeljünk, hogy a gyökér a trágyával ne nagyon érintkezzen, mert
az megégetheti! Majd takarjuk be a
maradék földdel úgy, hogy egy kicsivel mélyebbre kerüljön a töve,
mint előtte volt a faiskolában, vagy

Mit értünk a lombtalanítás
alatt?

Az utóbbi napokban több vénytől a nedvességet, amitől azok
kedves termelőtől kaptam a kiszáradnak és ezzel meggyorsul
kérdést, hogy mit is értünk a az érési folyamat. Nálunk két kultúránál merült fel a kérdés – a szólombtalanítás fogalma alatt.
jababnál és a kukoricáA lombtalanítás
nál. A szójabab esetében
alatt azt értjük, hogy
akkor célszerű elvégezegyes kultúráknál az
ni a lombtalanítást, amiérési folyamatok felkor a magok 80 %-ra érgyorsítására speciátek be. 3-3,5 liter vegylis vegyszereket haszszert használunk 300-500
nálunk, amelyeket
l vízben feloldva 1 hekdeszikátoknak hívunk.
Tel.: 2-41-74
tárra. Különös figyelmet
A betakarítás előtt 5-7
kell fordítani arra, hogy a
nappal lepermetezzük
a kultúrákat velük és utána arat- permet bevonja az egész növényt,
juk le a termést. A biológiai ha- mert kontakt hatásmechanizmussal
tóanyagok úgy hatnak, hogy a rendelkezik.
Egy másik gazda a kukoripermetezés után elvonják a nö-

ott, ahonnan kivettük! Hagyjunk
egy kb. 15 cm mély tányért, hogy
jó sok víz tudjon ott megállni és
onnan a gyökerekhez szivárogni.
Mivel a homoktövis kétlaki
növény, ezért vannak hím- és nőivarú egyedei a fajtának. A fiúk
barnás, kis barkákra emlékeztető porzós virágai porozzák be a
lányok kicsiny, alig észrevehető,
jelentéktelennek tűnő, fürtökben
elhelyezkedő, sárgás, termős virágait. Ezért van szükség arra,
hogy vegyesen ültessük őket.
A javasolt arány az 1:5, vagyis
öt lányhoz legalább egy porzóst
kell tennünk, arányosan szétosztva őket, így biztos a beporzás.
Ha csak néhány tövet szeretnénk ültetni otthon a kertbe, akkor érdemes figyelembe venni az
uralkodó szélirányt is, és úgy elhelyezni a fiúkat, hogy a szél a hímporukat mindenféleképpen a lányokra fújja, és ne az ellenkező
irányba. Ez a cserje ugyanis nem
veszi igénybe az állatvilágot a beporzásnál, nem segítenek méhek,
darazsak és egyéb nektár- és virágpor kedvelő rovarok a megtermékenyítésnél. Sokkal „szűziesebben” végzik ezt a szellő segítségével, ugyanis szélporozta növények.
A homoktövis köztes
termesztése
Ha minél jobban ki szeretnénk használni a földterületünket, akkor a telepítés első éveiben ültethetünk közé tököt, vagy
egyéb más haszonnövényt is, ami

túlságosan nem szívja el a tápanyagot a homoktöviseinktől.
Ugyanis legalább három évet kell
várnunk arra, míg termőre fordulnak, és csak utána fokozatosan, évről évre érik el teljes termőképességüket, körülbelül a telepítéstől számított ötödik évben.
A homoktövis termesztésével foglalkozó cikkünk következő részében a növény gondozását, betakarítását és feldolgozási
lehetőségeit fogjuk áttekinteni.

A csemegeszőlő szüretelése:
mikor és hogyan lássunk neki?
A csemegeszőlő-fajták érési ideje nagyon különböző. Egyes években a fajták korábban, másik évben későbben érnek be, de az
érési sorrend mindig állandó. Ezért nem szükségtelen érési időpontjuk szerint csoportosítani a nálunk hagyományosan termelt
és az újabb csemegeszőlő-fajtákat.
Nagyon korai érésűek: Csabagyöngye, Irsai Olivér, Olimpia.
Korai érésűek: Glória Hungáriae, Saszla, Mathiász Jánosné,
Cardinal, Szőlőskertek királynője.
Középérésűek: Pannónia kincse, Ezeréves Magyarország.
Késői érésűek: Hamburgi muskotály, Csiri-csuri, Afus Ali, Erzsébet királyné.

Mikor szedjük a csemegeszőlőt?

A szőlő nem utóérő gyümölcs; a leszedett fürtök bogyóiban cukor már nem képződik és a savak mennyisége sem csökken. Minthogy pedig a szőlő belső fogyasztási értékét – íz- és illatanyagai mellett – elsősorban cukortartalma, édessége határozza meg, ezért a fürtöket csak akkor kezdjük el szedni, amikor színre és ízlésre azokat
már kellemesen érettnek tartjuk.
Az érett bogyók fajtájukra jellemző színt nyernek, a fehér szőlők
bogyói zöldessárga, borostyánsárga színűek lesznek (Fehér saszla, Erzsébet királyné, Pannónia kincse, Szőlőskertek királynője stb.), mások bogyói pirosak (Piros saszla, Cardinal, Mathiász Jánosné muskotály, Cegléd szépe), ismét mások kékek (Hamburgi muskotály,
Dobrelábi) lesznek. A muskotályos fajták érett bogyói illatosak. A
kocsány ilyenkor rendszerint elfásodik vagy megkeményedik. A csemegeszőlő fürtjének érettségét az is bizonyítja, ha a darazsak már
járják – és kiszopják – a bogyók levét.
A csemegeszőlőt nem kell egyszerre szedni! Az érett fürtök tovább eltarthatók a tőkén, mint a kamrában. Persze egy idő múlva
a bogyók túlérnek, megtöppednek, sőt le is peregnek. Ezt azonban
nem szabad kivárni!
A tőke vagy a lugas egyes részein a fürtök nem egyszerre érnek
be. Rendszerint a kedvezőbb megvilágítású, alacsonyabban elhelyezkedő fürtök érnek előbb, míg azok, amelyek a lomb árnyékában vagy

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

cával kapcsolatban azt kérdezte, hogy célszerű-e használni ezen deszikántokat a
kukoricatáblakon. Lényegében
lehetséges, de nem rendelkezünk a megfelelő technikai felszereltséggel. A leghatékonyabb
deszikát nálunk a Syngenta cégtől származó Reglone, amelyet
meg lehet vásárolni egyes gazdaboltokban. Nálunk három kultúra esetében gazdaságos használni – szójabab, káposztarepce
és napraforgó.
Arra a következtetésre lehet
jutni, hogy a megfelelő technikai
felszereltség esetén a lombtalanítást célszerű elvégezni.
Amennyiben kérdéseik vannak, szívesen válaszolok Önöknek. Hívjanak a 0503723469-es
vagy a 0975166318-as telefonszámon.

Novák András
szaktanácsadó, Terra Dei

a lugaskarok távolabbi részén fejlődnek, később érnek be. Ez a tulajdonság önmagában is lehetővé teszi a szüreti idő széthúzását annak
érdekében, hogy a család minél hosszabb ideig legyen szőlővel ellátva. Aki piacra akarja szállítani a termését, az egyszerre szüreteljen.
Lehetőleg száraz, napos időben kezdjük meg a szőlő szedését.
Ha valamilyen okból mégis esős, hűvös időben vagyunk kénytelenek szüretelni, akkor a leszedett fürtöket tartsuk 1-2 napig száraz,
szellős helyen, hogy a rothadást megelőzzük.
A kiválasztott, érett fürtöt ne markoljuk meg, mert ezzel ledörzsöljük a bogyók hamvasságát. Egyik kezünkkel óvatosan fogjuk
meg a kocsányt és a másik kézben levő ollóval vágjuk le a tőkéről.
Még a legszebb, legegészségesebb fürtökben is lehetnek oda
nem való, repedt, apró bogyók. Ezeket hegyes ollóval távolítsuk el.
így nemcsak a fürt válik tetszetősebbé, de megakadályozzuk azt is,
hogy a rothadás a sérült bogyókról a szomszédos, egészséges szemekre átterjedve az egész fürtöt megtámadja.
Általános elv, hogy minél kevesebbszer vegyük kézbe a fürtöt. Ezzel megőrizzük a viaszréteg sértetlenségét, ami nemcsak hamvasságot ad a fürtnek, de a romlását is akadályozza. A sáros fürtöket szedjük külön; ezeket csak borkészítésre lehet használni, mert a szennyeződést – a romlás veszélye nélkül – nem lehet a bogyókról lemosni.
A házikerti lugasok fürtjei magasan helyezkednek el és sohasem
lesznek sárosak!
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Kárpátaljaiak haltak meg egy balesetben
Magyarországon

Öt ember életét vesztette, amikor Abony
térségében az M4 autóút 89-es kilométerszelvényében lévő csomópontnál egy
Budapest irányából Szolnok felé közlekedő kistehergépkocsi hátulról kamionnak ütközött – derül ki a Police.hu beszámolójából.
Az eset szeptember 24-én délután

történt. A mikrobusz hatalmas sebességgel csapódott a kamion hátuljába. Az információk szerint a buszban öten utaztak, egy 34, 36, és 41 éves túrkevei, valamint egy 48 és egy 59 éves mátyfalvai
férfi. Mind az öten a helyszínen életüket vesztették. A kamion sofőrje nem
sérült meg.

Melegházban termesztett kendert egy férfi
Szeptember 22-én a rendőrök házkutatást tartottak a beregszászi járási Nevetlenfaluban élő 40 éves lakosnál, tájékoztat a mukachevo.net.
Az udvaron a rendfenntartók egy fóliasátrat találtak, amelyet a férfi kifejezetten kábítószer-tartalmú növények ter-

mesztésére rendezett be. A rendőrök 15
kannabiszbokrot foglaltak le, valamint
két tasakot vágott növényekkel, amelyeket a tulajdonos már előkészített szárításra. A tárgyi bizonyítékokat vizsgálatra küldték. Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Tűz ütött ki egy líceum kollégiumában
Kárpátalján

Szeptember 22-én éjjel bejelentés
érkezett a tűzoltósághoz, miszerint
tűz ütött ki az iloncai líceum kollégiumában, olvasható a goloskarpat.
infón.

Az információk szerint a lángok a villanybojlerben tettek károkat. A tűz kitörésének okát és az általa okozott kár értékét
még vizsgálják. A helyszínen az ilosvai
tűzoltóegység dolgozott.

Rejderek foglalták el a técsői piacot
Szeptember 25-én reggelre rejderek
foglalták el a técsői piacot, míg az árusok még javában aludtak, számolt be a
mukachevo.net. A vállalkozók elmondása szerint fegyveres embereket is vittek
magukkal, s nem engedték oda a tulajdonosokat árucikkeikhez.
Rejdereknek a posztszovjet térségben
azokat a vállalatfoglalókat és befektetőket
nevezték, akik hol törvényes, hol kevésbé
jogszerű praktikákkal kaparintottak meg

vállalatokat, létesítményeket. A helyszínre kiérkezett Olekszij Petrov, a megyei adminisztráció vezetője, aki kiderítette, hogy
a városi tanács aukcióra bocsátotta a piacteret. Tárgyalást folytatott a polgármesterrel, s megegyeztek abban, hogy a bírósági végzés meglétéig a piac működhessen.
„Nem tudom nyugodtan nézni azt, amikor valaki erővel akarja elvenni más tulajdonát. Ezért ellenőrzésem alá veszem
az ügyet” – közölte Petrov.

Szörnyű baleset történt Munkácson

Baleset történt Munkács és Beregrákos
között szeptember 22-én reggel, tudatta a mukachevo.net. Az ütközés következtében mindkét jármű az árokba sodródott.
A balesetben súlyosan megsérült egy
1983-as születésű hölgy, akit azonnal a

munkácsi Szent Márton Kórházba szállítottak. Az orvosok elmondása szerint a
nő állapota súlyos, de stabil. Koponya- és
mellkasi sérülést diagnosztizáltak nála,
továbbá eltört a lába és több zúzódása
is van. Már átesett egy műtéten, jelenleg
lélegeztetőgépre helyezték.

Kiégett autót találtak egy ungvári járási
erdőben

A tűzoltók szeptember 23-án, 16 óra 45
perckor kaptak bejelentést az autóban
keletkezett tűzről, írja a mukachevo.
net.
A Bercsényifalvai–Kisbereznai
(Dubrinicsi–Malij Bereznij) kistérséghez tartozó Sóhát (Csornoholova) falutól

mintegy 12 km-re lévő erdőben találtak
egy teljesen kiégett autót, amelynek márkáját még nem állapították meg.
Jelenleg a kutató-vizsgálólaboratórium
munkatársai a tűz okának és körülményeinek megállapításán dolgoznak, a rendfenntartók pedig keresik az autó tulajdonosát.

Betörtek és bántalmaztak egy nyugdíjast
a házában

A bűncselekmény szeptember 21-én éjfélkor történt a huszti járási Bilke faluban.
A rendőrség információja szerint Bilke
falu 34 éves, korábban elítélt lakosa betört
69 éves falutársa házába, és késsel fenyegetve pénzt követelt. Csak 500 hrivnyát
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Minaj FC: vereség a kupában és a bajnokságban is

Rangadókat nyert és tartja a lépést a
Kisvárdával a Fradi

Előbb az Ukrán Kupában, majd a bajnokságban is vereséget szenvedett a
Minaj FC labdarúgó-csapata, amely
az országos élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban így nagyon rossz hetet tudhat maga mögött.
Vaszil Kobin együttese hét közben az
Ukrán Kupában a legjobb 16 közé jutásért lépett pályára a másodosztályú Aljansz
Lipova Dolina vendégeként, és Kobak,
valamint Visnyevszkij találataival már 12
perc elteltével, két góllal vezetett. A folytatásban, azonban, a vendéglátók még az
első játékrészben egyenlítettek, majd nem
sokkal a vége előtt a győztes gólt is megszerezték, kiejtvén ezzel a magasabban
rangsorolt ellenfelet a sorozatból.
Szombaton, immáron a bajnokságban,
az eddig még nyeretlen FK Lviv látogatott
el Ungvárra, de itt sem sikerült a pontszerzés a kárpátaljai együttes számára, hiszen
az ellenfél 2-1-re nyert.
A bajnoki címért küzdő csapatok közül a Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck
is különösebb gond nélkül hozta a kötelező győzelmet.
Ha már a két Bajnokok Ligájában érdekelt csapatnál tartunk, egy mondatot mindenképpen megérdemel az a tény, hogy
hét közben az Ukrán Szuperkupáért Kijevben csapott össze egymással a két együttes, amelyen sima, 3-0 arányú Sahtar győzelem született. Mindez azt jelenti, hogy a
donyecki együttes egyenlített a két csapat
Szuperkupa-trófeáinak megszerzését ille-

tően, és jelenleg mindkét gárdának 9-9
ilyen sikere van.
A 9. forduló eredményei: Minaj
FC – FK Lviv 1-2, Kolosz Kovalivka
– Vorszkla Poltava 0-1, Olekszandrija –
Mariupol 2-1, Sahtar Donyeck – Veresz
Rivne 4-1, Ruh Lviv – Dinamo Kijev 0-2,
Dnyipro – Zorja Luhanszk 0-4, Gyeszna
Csernyihiv – Metaliszt 1925 Harkiv 1-2. A
Csornomorec Odessza – Inhulec Petrove
találkozót később rendezik.
A bajnoki tabellát a Dinamo Kijev vezeti 25 ponttal a 22 pontos Sahtar előtt.
A 6 pontjával még bennmaradást jelentő, 13. Minaj FC a hétvégén sorra kerülő 10. játéknapon Harkivban lép pályára.
***
Az OTP Bank Ligában két rangadót is
megnyert a Ferencváros. Szerdán a Mol
Fehérvár ellen elhalasztott idegenbeli találkozóján győzött a címvédő 1-0-ra, majd
hétvégén az Újpest elleni derbijét abszolválta Peter Stöger együttese.
A bajnokságban tovább tartja vezető
helyét a Kisvárda, amely ezúttal a Debrecen elleni szomszédvári rangadóját
nyerte meg.
A 7. forduló eredményei: ZTE – Paks
2-5, MTK – Mezőkövesd 1-0, Gyirmót
– Honvéd 2-4, Mol Fehérvár – Puskás
Akadémia 0-0, Kisvárda – Debrecen 2-1,
FTC – UTE 3-1.
A Kisvárda vezet 18 ponttal a 15 pontos FTC (egy mérkőzéssel kevesebbet játszott) és a 13 pontos Paks előtt.

Néhány sorban

Rendkívül izgalmas véghajrára van kilá-

***

A z országos másodosztályú labdarúgó-bajnokságban egyedüliként nyeretlen
Ungvári FC a 10. fordulóban a Hornyák
Szport Horisni Plavni vendégeként lépett
pályára, és gól nélküli döntetlennel abszolválta a 90. percet.
Ez volt ugyanakkor, mindössze a második megszerzett pontja a kárpátaljai
megyeszékhelyű csapatnak, amivel továbbra is a 16 csapatos mezőny utolsó
helyét foglalja el. Az ungváriak a hétvégén a középmezőnyhöz tartozó Kreminy
Kremencsuhot látják vendégül.
A harmadosztály A-csoportjában a
Munkácsi FC szabadnapos volt a 10. fordulóban, de 14 pontjával így is sikerült
megőriznie a tabellán elfoglalt 7. helyét.
***
A megyei élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a hétvégén a 12. forduló mérkőzéseire került sor.
Eredmények (zárójelben az ifjúsá-

tás a beregszászi járási pontvadászatban
is, mivel a 12 meccsből 27 pontot szerző
Mezőgecsei Baktyanec vezeti a bajnokságot a 13 találkozón 24 pontot gyűjtő Kígyós előtt. Rajtuk kívül még a 11 mec�csen 23 pontot gyűjtő Beregvidék is beleszólhat az elsőség kérdésébe.
A legutóbbi játéknap eredménysora: Tiszakeresztúr – Királyháza 5-1, Mezővári – Beregvidék 3-5, Tiszaújlak
– Baktyanec 1-1, Szőlősvégardói Teszla
– Kígyós 6-3.
***
A 34 éves Olekszandr Uszik (a képen)
12 menetes csatában egyhangú pontozással győzte le a nála jóval esélyesebbnek tartott brit Anthony Joshuát szombaton a londoni nehézsúlyú profi ökölvívó
vb-címmérkőzésen.
A londoni Tottenham stadion 70 ezer
főnyi nézőközönsége előtt aratott győzelem következtében az ukrán sporto-

gi csapatok eredményei): FC Onokóc –
Huszti FC 0-2 (1-1), Nagyszőlős – Irhóc
3-0 (3-0), Rahói Kárpáti – FC Polena 2-1
(0-4). Az Ungvári Sportiskola – Ilosvai
Buzsora találkozót később pótolják.
A felnőtteknél igen szoros az élmezőny: a 28 ponttal első husztiakat Nagyszőlős követi 26, Ilosva pedig 25 ponttal.
Az ifjúságiaknál Onokóc vezet 30
ponttal, a második Nagyszőlősnek 27
pontja van.

ló megszerezte a WBA, WBO, IBF és az
IBO világbajnoki övét.
***
Mindkét magyar együttes orosz ellenfelet
vert a női kézilabda Bajnokok Ligájában.
A több alapemberét is nélkülöző Ferencváros bravúros játékkal győzött 2019-re a Rosztov Don vendégeként, míg
a Győri Audi ETO hazai pályán gyűrte le
32-22-re a CSZKA Moszkvát.

talált, ezért megverte a nyugdíjast, elvette
készpénzét és egy mobiltelefont, majd elmenekült. Az áldozatot kórházba szállították, a gyanúsítottat őrizetbe vették és ideiglenes letartóztatásba helyezték.
A nyomozók büntetőeljárást indítottak az ügyben, közölte a mukachevo.net.

Az éber szomszédok mentették meg a lakást a
teljes pusztulástól

Szeptember 21-én kedden Ungváron
kigyulladt egy lakás. A Március 8. utcában egy 9 emeletes lakóépület hetedik szintjén csaptak fel a lángok, írja a
Facebookra hivatkozva a karpataljalap.
net. A tűz az erkélyen keletkezett, ahonnan a fa ablakkereten keresztül átterjedt a helyiségre. Mivel a tulajdonosok

nem voltak otthon, a szomszédok jelentették a tüzet. A tűzoltók kevesebb mint
fél órával a hívás után eloltották a tüzet.
A gyors beavatkozás ellenére a lángokban teljesen kiégett az erkély, tönkrement
az ablakkeret, a légkondicionáló, a televízió, valamint a 12 m2-es területű szobában lévő bútorzat és a háztartási cikkek.

KamAZ-ba ütközött egy gépkocsi

Az autóbaleset csütörtökön történt a
Huszti járásban, számol be a pmg.ua.
Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség szóvivője beszélt a baleset körülményeiről. A
Niva márkájú személygépkocsi vezetője a

szemközti sávba hajtott, majd ezt követően egy KamAZ típusú teherautónak ütközött. Szerencsére senki nem sérült meg, de
a járművek súlyos mechanikai sérüléseket
szenvedtek. Az esetet jegyzőkönyvezték.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Lakás eladó
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtéssel vagy cserélhető egyszobás lakásra. Mob.: +380660214460.

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.: 066-2910418,
068-2126127.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Egyszobás lakás eladó
Ungváron. Mob.: +380505215199.

Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Macsolán a Fő út 39. sz.
alatt eladó egy 151,6 négyzetméteres négyszobás,
összkomfortos családi ház
(gázkazános cirkó), kiépített gazdasági udvar, a telek művelhető területekkel
együtt 0,6 ha. Ár megegyezés szerint. Mob.: +380997742781.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona István u. 12. szám alatt
kertes ház bútorral, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola, üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha. Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve, a
vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
+38098-8063947.
Összkomfortos családi
ház eladó Beregszászban
az Arany János u. 145/A.
szám alatt. Mob.: +380956951172.

Beregszászban eladó egy
68 m2-es, összkomfortos, 3
szobás, hőszigetelt, fém-műanyag nyílászárókkal felújított családi ház. A fűtés gázkazános cirkó megoldású, a
melegvíz-ellátást gázbojler
biztosítja. Ár megegyezés
szerint. Mob.: 050-6949178.
Az Ungvári járásban, Sza
lók on családi ház eladó.
Mob.: 095-2262464.

Bérlés
Beregszászban házat bérelnék hosszú távra. Mob.:
066-0369264.

Jármű
Autóalkatrész
Eladó Beregszászban alkatrésznek egy VAZ 2114 típusú gépkocsi. Mob.: +380505215199.

Kerékpár
Új, elektromos háromkerekű bicikli eladó egészségügyi
okok miatt. Mob.: +380990764593.

Technika
Hangszerek
Belarusz márkájú pianínó
eladó Beregszászban. Mob.:
+38095-5760888.

Szolgáltatás
Utcáról, kertből, udvarból veszélyes fa kivágását
és sövény nyírását vállalom Beregszászban és környékén. Több év tapasztalattal, garanciát is vállalok.
Még vállalok betonozást, hegesztést és építkezést. Mob.:
050-1948976.
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.

Munka
Pincért, konyhai kisegítőt
és mosogatót keresünk az
Újlak határában lévő Kiserdő kávézónkba, heti 3-4
napos munkaidővel. Tel:
095-6264332.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére 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.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Házvezetőnőt, betegsegítőt meglévő segítségünk váltására (5-6 hetente) felveszünk. Szállás, étkezés, mosás ingyenes. Utazási hozzájárulás. Meglévő váltótárs
is kárpátaljai. Már 5 éve
nálunk dolgozik. Mob.:
+3630-7408643.
Budapesti varrodába
varrót, varrónőt keresünk! Jó kereseti lehetőség, teljesítményarányos
bérezés. Szállást, folyamatos munkát és munkavállalást biztosítunk. E-mail:
brezsnyikn@gmail.com.
Mob.: +3630-9703358,
+38066-6805200 (Viber).
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden 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
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Budapesti építőipari cég
keres folyamatos munkákhoz kőműveseket,
kőműves brigádokat.
Szállást díjmentesen biztosítunk (nem munkásszálló), havi egyszeri
hazautazási költségtérítés. Kiemelkedő fizetés,
heti elszámolás. Mob.:
+3620-3110570.
Borászati üzembe (Közép-Magyarország) betanított fizikai munkára
és segédmunkára munkatársakat keresünk.
Magyar Adó- és Tajkártyával rendelkezők
jelentkezését várjuk!
+3630-7981568.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:

+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Dolgozz Magyarországon betanított gépkezelőként, raktárosként,
operátorként, targoncásként! Minden papírmunkát, a munkahelyre történő utaztatást és az engedélyek
ügyintézését is díjmentesen intézzük! Ingyenes szálláslehetőség!
Extra bónuszok! Hos�szú távú, biztos munkahely! Bővebb információért hívd Enikőt!
+380957554053 (Viber).
E-mail: welcome@
robotica.hu.
Beszéled az ukrán és
magyar nyelvet? Amellett, hogy részt veszel
a termelési feladatokban, nem okoz gondot, hogy ukrán nyelven adj át magyar munkautasításokat? Ingyenes szálláslehetőség!
Extra bónuszok! Hos�szú távú, biztos munkahely! Minden papírmunkát, a munkahelyre történő utaztatást és
az engedélyek ügyintézését is díjmentesen intézzük! Bővebb információért hívd Enikőt!
+380957554053 (Viber).
E-mail: welcome@
robotica.hu.
Takarító kolléganőt felveszünk betanítással:
1000 Ft/óra, bruttó. Feladatok: üzlet polcainak
portalanítása, lemosása; termékek portalanítása, fényesítése; kirakati polcok, üvegek tisztítása kint és bent; padló tisztán tartása, felmosása, fényesítése; mosdó, zuhanyzó, WC takarítása, teljes fürdőszoba; kozmetikai helyiség teljeskörű takarítása; termékek címkézése, beárazása; pénztár kezelése; üzlet nyitása, zárása; vásárlók
teljeskörű kiszolgálása;
eladói tevékenység is.
Feltétel: magyar útlevél.
Jelentkezés: fényképes
bemutatkozóval és elérhetőséggel: faurhada@
gmail.com.

Állásajánlat! Segédmunkás munkakörben keresünk kollégákat rétsági
fűrészüzemünkbe, bejelentett állásra. Szállás
biztosított! Érdeklődni lehet az anipallkft@
gmail.com email címen
vagy +3620-9819210 telefonszámon.
A magyarországi La
Contessa Kastélyhotel
szakképzett felszolgálót keres azonnali belépéssel. Szállás, étkezés
megoldott. Érdeklődés,
önéltrajz: marketing@
lacontessa.hu email címen, vagy Herczeg Andrea +3630-7688576 számon lehet.
A magyarországi La
Contessa Kastélyhotel
szakképzett szakácsot
keres azonnali belépéssel. Szállás, étkezés megoldott. Érdeklődés, önéletrajz: marketing@
lacontessa.hu email címen, vagy Herczeg Andrea +3630-7688576 számon lehet.
Azonnali kezdéssel keresek Németországba férfi
munkaerőt reklámtáblák
felépítésére, összeszerelésére, betonozására. Szállás: biztosított, 2 fő egy
lakásban. Kezdő fizetés:
nettó 1400 €. Jelentkezés:
+49-160-1291980.
Szeptember közepétől szombat-vasárnapra almaszedőket
keresek a mezőkaszonyi határátkelőhöz közel. Mob.:
0620-8064941.
Glettelést, festést vállalok
Beregszászban és környékén.
+38097-9294136.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló
eladó Beregszászban. Ár:
1000 hrivnya. Mob.: 0662910418, 068-2126127.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban
További ajánlataink:

- külső és belső párkányok,
- szúnyogháló (ajtóra is),

- Belorusz beltéri ajtók
- reluxa,
- anyag és bambusz roletta,
- szalagfüggöny

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

2021.
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Hírdetések
Eladó egy fürdőszobai öntöttvas kád (csugun). Mob.:
+38066-5605813.

Háztáji

Régiség

Piac, élelmiszer

Régi szövött vászonzsákokat és türetben maradt anyagokat, széles szájú és letűrt peremű befőttesüvegeket, szikvizes üveget, falapátot, fateknőt, összerakható vaskályhákat, cserépedényeket, petróleum függőlámpákat, viharlámpákat,
lovascsengőket, komódot,
karos ládát és egyéb régi bútort vásárolnék. Mob.: 0992359256, 096-2796950.

Izabella szőlő nagy tételben
eladó Tasnádon. Ár megegyezés szerint. Mob.: 0990277266, 097-0641112, 0500848603.

Bútor
Beregszászban eladó egy
megrendelésre készített komód (1,2x0,45 méter). Mob.:
095-9023953.
Három használt szobabútor eladó, akár elemenként is
választható. Ár megegyezés
szerint. Tel: 066-8548536.
Beregszászban eladó egy jó
állapotban lévő sarokülő,
fotelek nélkül. Ára: 5000
hr. Mob.: 099-2725331,
097-9621454.
Beregszászban eladó egy
kétajtós ruhásszekrény,
könyvespolc (120x220m),
tizenkét személyes asztal és
6 szék, 2x3m-es szőnyegek,
kisebbek is, egy egyszemélyes ágy és kályhacsempe.
Tel: 095-9206222.
Faragott szekrény, 4 ajtós
ruhásszekrény, ágyfunkciós
sarokülő eladó Beregszászban. Mob.: +38095-5760888.
Eladó egy íróasztal, három szék, egyajtós szekrény,
konyhai faliszekrény. Mob.:
+38066-5605813.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Hűtés, fűtés
Beregszászban nagy méretű gázbalon eladó. Mob.:
066-3967011.

Mezőgazdasági eszköz
Eladó ezerliteres műanyag
tartály fémkeretben. Mob.:
066-8653811.
Beregszászban eladó 3/4es 5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak,
3-4 méteresek, deszkák,
5-7 méteresek, fóliának
való kapron cső. Mob.:
+38066-3967011, +380996608338.
Eladó boroshordók: 300 literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu és káposztáshordó, 100 literes, valamint szőlődaráló és szőlőprés. Mob.:
066-8243778.
Eladó terménytisztító, mini
traktor után eke és kétsoros kapálógép. Ár megegyezés szerint. Mob.: +380994921685.
Eladó egy 300 és 350 literes boroshordó, valamint
egy nagy szőlőprés. Mob.:
099-4278458.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Haszonállat
Kisbégányban vietnámi malacok és hízó eladó. Mob.:
068-5079020.

Növény
Beregszászban szamócapalánta eladó. Mob.: +380662406034.
Alba szamócapalánta eladó.
Mob.: 096-7293367.

Hirdessen!
066-2850283

4 bőrápoló összetevő, amire szükséged
van az öregedésgátló arzenálban

C -vitamin a szabad gyökök elleni védelemhez
A bőrkárosodás egyik
legnagyobb forrása a sza-

De ez még nem minden:
„Antioxidáns tulajdonságai
mellett a nátrium-aszkorbilfoszfát [C-vitamin] ideális öregedésgátló összetevő, mivel képes stimulálni a
kollagén termelését, amely
az erős, fiatalos bőrért felelős fehérje”, és hogy a kollagén jóvoltából az erősebb
bőr a finom vonalak és ráncok csökkenését eredményezi. Az összetevő klinikailag bizonyítottan segít

bad gyökök, az instabil molekulák (amelyeket olyan tényezők hoznak létre, mint az
UV-fény és a stressz), amelyek károsítják az egészséges bőrt, gyorsabb öregedést okozva. A C-vitamin az egyik legerősebb
antioxidáns, amely harcol a
szabad gyökök ellen.

megelőzni a sötét foltokat,
így simább arcbőrt eredményez.
Retinol a finom vonalak
simítására
Ha korábban már utánajártál öregedésgátló bőrápoló megoldásoknak, akkor valószínűleg hallottál a
retinolról. Ez „az A-vitamin

Ha az egészségesebb kinézetű bőrre vágysz (tudod, amikor az arcbőr jól kipihentnek, sugárzónak és simának
tűnik), a jó hír az, hogy megkaphatod. Csak meg kell
adnod a bőrödnek a szükséges támogatást – különösen az életkor előrehaladtával. Kulcsfontosságú, hogy
felismerjük azokat a különböző tényezőket, amelyek
hozzájárulhatnak a finom vonalakhoz, a ráncokhoz és
a fakósághoz. Többféle hatóanyagot érdemes bevetni
a megoldása érdekében.
Hialuronsav a
hidratáltságért
Tudjuk, hogy a hidratált állapot jót tesz az
egészségnek – ezért vedd
figyelembe a bőr hidratáltságát. „A finom vonalak és
ráncok súlyosbodnak, ha a
bőr nagyon száraz”.
A hialuronsavat a
szakemberek főként azon
képességei miatt ajánlják,
hogy képes a bőr textúráját és megjelenését javítani, valamint az izületi fájdalmakat csökkenteni, valamint az öregedéssel kapcsolatos egyéb tüneteket.
A hialuronsav szájon át
szedve is nagyon népszerű
Ezt a csodaszert valószínűleg onnan ismerheted, hogy megtalálható a
drága öregedésgátló szérumokban, izületet támogató kiegészítőkbe, részese
a fájdalomcsillapító kezeléseknek, de szemcseppek
és ajakbalzsamok összetevői között is megtalálhatod.

Így szépülhetsz ricinusolajjal
A ricinusolaj egy igazán sokrétű és nagyszerű produktum, melyet a gyógyászaton felül a szépségápolásban is
remekül hasznosíthatunk. Olcsó, természetes és mindenki számára elérhető. Kell ennél több?
Eredeti funkciója
A ricinusolaj elsődlegesen hashajtóként ismert,
ennek nyomán a gyógyszertárakban lehet beszerezni, különböző kiszerelésekben.
Ne lepődj meg, ha
a pult másik végén álló
gyógyszertári asszisztens
ecsetelni kezdi a használatát, nyugodtan mondd
neki, hogy te a szépségápolásban szeretnéd
használni az olajat.
Hajerősítés
Ha gyenge, töredezett a hajad, lassan nő,
ráadásul hullik is, akkor
a ricinusolajat neked találták ki. Használata során a ricinust érdemes
egy kevés bázisolajjal
(pl. olíva) összekeverned, majd pár másodpercre a mikróba tenned,
így ugyanis sokkal kön�nyebben kezelhető lesz.
Vattapamaccsal, hajfestőecsettel, vagy egyszerűen a kezeiddel is felviheted a hajtövekre, a lényeg, hogy mindenhova
jusson belőle.
A hajadat ez után érdemes megfésülnöd, hogy a
hajszálak további részére is jusson a pakolásból, illetve, ha nagyon
töredezettek a hajvégeid egész nyugodtan tegyél pár cseppet erre a
részre is.

Háztartási fóliával tekerd be a tincseket, húzz fel
egy sapkát, majd jöhet 3-4
óra ténykedés; ennyit célszerű fennhagynod a hajadon az olajat. Az eltávolítása nem lesz túl könnyű, lehet, hogy kétszer-háromszor
is meg kell mosnod a tincse-

felviheted a szempilláid tövére az olajat. Ha minden
nap használod, 1-2 hét múlva már láthatod is, hogy a
pilláik megerősödtek, sűrűsödtek és kicsit hosszabbak
is lettek.
Szemöldökdúsítás
Mivel a ricinusolaj a
szempillák és a hajszálak növekedését is elősegíti, gyógyír lehet a túlszedett szemöldök formázásban is. Ebben

idet, mire teljesen eltávolítod az olajat, de megéri a fáradtság, ugyanis a végeredmény selymes, csillogó, erős
és egészséges haj.
Hosszabb szempillák
Pillantásodat alapvetően
meghatározzák a szempilláid, a műszempillát azonban
nyugodtan elfejtheted. A ricinusolaj – akárcsak a haj –,
úgy a szempillák növesztésében is nagy segítség lehet.
Egy kiszeparált, megtisztított szempillaspirállal,
fülpiszkálóval, vagy akár
egyszerűen az ujjaiddal is

az esetben is ugyanúgy kell
használnod, mint ahogy azt
az előző pontokban írtuk: a
szemöldökre kell kenned,
majd pár órát fennhagynod,
hogy kifejthesse hatását.
Mivel ezzel a módszerrel nem csak új szálak fognak nőni, hanem a jelenlegiek is megerősödnek, érdemes több időt szánnod a fazonírozásra, mert a bozontos
szemöldök éppannyit ronthat
a szépségeden, mint a túlszedett változat.
Körömerősítés
A ricinusolajat a körmeid
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legtisztább formája”, valamint az egyetlen olyan
összetevő, amely klinikailag bizonyítottan simítja
a vonalakat és a ráncokat.
A retinol a receptre
kapható retinoidok gyengédebb változata, amelyek
egyaránt retinsavat használnak a kollagén termelés stimulálásához (a feszesebb bőrért) és a sejtek forgalmának elősegítéséért (az újbóli megjelenés elősegítése érdekében). Az egyetlen különbség az, hogy a szervezetnek retinolt kell átalakítania retinsavvá, míg
a retinoidok már ebben az
aktív, rendkívül erős állapotban vannak.
Glikolsav a felületkezelésre
A retinol elsimítja a
ráncokat a bőrön belül
– így elősegíti a kollagén termelést. Ha javítani szeretnéd a sötét foltokat, érdes textúrát és homályos, elhalt bőr megjelenését, akkor olyan
kezelésre van szükséged, amely a bőr felszínén működik.
A glikolsav egy alfahidroxisav (AHA), amely
természetesen megtalálható a cukornádban. Ha
a bőrre alkalmazod, segít
feloldani az elhalt sejtek és
az egészséges bőr közötti
kötéseket, lehetővé téve
számukra, hogy könnyebben lehulljanak, és friss,
ragyogó arcszínt fedjenek
fel alatta.
megerősítésére is használhatod. Valamennyit már
akkor változni fog az állaguk, ha a pakolásokat
kesztyű nélkül teszed fel,
hiszen részint így is bedörzsölöd a kézbőrödbe
az olajat.
Ha azonban tényleg
látványos eredményt szeretnél elérni, érdemes külön a körmeidet is kezelned, a ricinusolaj ugyanis
puhítja a körömágybőrt és
erősíti a körmöket.
Ajakápolás
Cserepes, kiszáradt ajkakra nem csak a méz és a
drága ajakbalzsamok
nyújthatnak gyógyírt, hiszen az olaj is
könnyen hidratálhatja a felületet.
Miután óvatosan
ledörzsölted az ajkaidat, ajakbalzsam helyett tegyél rájuk ricinusolajat, ugyanis pár óra leforgása
alatt tökéletesen eltünteti a szárazságot
és a kipirosodást.
Bőrápolás
A ricinusolaj
kondicionálja a bőrt,
hidratálja, táplálja azt. Segít legyőzni a gyulladásokat, az apróbb ráncokat,
tökéletes gyógyír a szárazság ellen, ráadásul a
szem alatti sötét karikákat is halványítani lehet a
segítségével.
A legjobb az egészben,
hogy a ricinusolaj decije
nagyjából 200-300 forintba kerül, ami még hajpakolás esetén is minimum
2-3 alkalomra elegendő
mennyiség, az apróbb szépészeti felhasználás során
pedig hónapokig kitart.
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XVIII. Fiatal Kárpátaljai
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2021. november 12-re meghirdeti a Fiatal
Kárpátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.
A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felületen van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
A regisztráció során elektronikus formában fel
kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).
A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát
postai úton is várjuk.
Nevezési határidő: 2021. október 4.
(hétfő) 14.00 óráig.
Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Kaleidoszkóp
Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ez a hét nagyon jövedelmezőnek bizonyul a Kos csillagjegyeknek. Az álmai
szárnyakra kapnak és elrepítik a biztos sikerhez. Legyen
nagyon óvatos, és gondolja
át, hogy mit csinál, mert lehet, hogy a tetteivel felbos�szanthat másokat. Ez egy remek időszak arra, hogy szakmailag előre lépjen és egyúttal a személyisége is komolyodjon és fejlődjön.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez az időszak nagyszerű lehetőségeket
rejt a Bika csillagjegyeknek, hiszen a szerencse
az élete fontos részét képezi, és
mindig átsegíti a nehéz helyzeteken. Ha teheti, szerezzen új
barátokat, és kapcsolódjon ki
velük egy kicsit. A régóta vágyott munkahelyi előléptetése
most végre beteljesülni látszik.
Készüljön fel rá, hogy ezen a
héten a kemény munkája elnyeri méltó jutalmát.

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ez az időszak rengeteg elfoglaltsággal jár
az Ikrek csillagjegyeknek. Számos anyagi nehézséggel kell szembesülnie,
ami hatalmas megterhelést és
stresszt vált ki Önből. Tanulja
meg kezelni a hangulatingadozásait, ha azt akarja, hogy a dolgok jobbra forduljanak az életében. Tanulja meg tisztelni és becsülni az idősebbeket, hiszen a
bölcsességük és az élettapasztalatuk a segítségére válhat.

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Rák (6.22.- 7. 22.)

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Olvassa a
Naplopót!
Fizessen elő a

2021. szeptember 29.
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Naplopó

hetilapra a postán!
Index: 37381.

19. évfolyam

Tejberizs
elkeszitesi tippek

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Október 4 ‒ 10.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

A tejberizs retró kedvenc, az
egyszerű édesség ezerféle ízben és változatos textúrákban kóstolható.

7. oldal

Gumimaci szelet

6. oldal

A legnagyobb őszi szépségtrendek
egy csokorban

A szezonváltás mindig új inspirációkat
í g é r, h i s z e n i l y e n kor jelennek meg a
fő irányzatok, melyek segítséget nyújthatnak a megjelenés
felfrissítésében.

Balázs Dorina
G04.xls

EGY
GRAFFITI

FENNHATÓSÁG

BÓR
KÉZILABDÁZÓ
(ANITA)
FÉLTŐ!

SZÍNÉSZ,
MUSICALÉNEKES
(ATTILA)

KERESZTÜLMENETELÉS

SZAKRÁLIS,
ÁLDOTT

BÓR

BETŰPÁR
ELEME!

INDONÉZ
SZIGET

12. oldal
DEZOXIRIBONUKLEINSAV

CSEPEGTETŐ
GYÓGYSZER-

BEVITEL
TELEKVÉG!

JÓD

LENMAG!

KAGYLÓDARAB!

URÁNIUM ÉS
OZMIUM

O

1
URÁNIUM

TONNA

NEM ALÁRENDELT

LEGENDÁS
ANGOL
ZENEKAR
SVÁJCI
VÁROS

FESTŐ
(KÁROLY)

DANI … BRAZIL

PÉNZ
KÍNAI
HEGYSÉG

LABDARÚGÓ

PARTNER

KURJANTÁS

KÚT
KÖZEPE!

RÉGI RÓMAI

KRASZNAPARTI
HELYSÉG

ATHÉNI
SPORTKLUB

ELŐTAG:
NITROGÉNT
JELÖL

ILYEN
ÖLTÖZET A
NEGLIZSÉ

NÉGYZETMÉTER

FÉRFINÉV

KONTINENTÁLIS KÉREG

BETŰTÍPUS

VÍZI MADÁR

DÉL-KOREAI
ÉNEKESNŐ
BECÉZETT
ETELKA

BALZSAM

TÁNCCSOPORT
EGYESÜLET

MÁKSZEM!

RÉNIUM

ÉMELYÍTŐ

A TETEJÉRE
TEMET

I. VILÁGHÁB.

VEZÉRKARI
FŐNÖK
(ARTHUR)

LANTÁN

RÉGI
FRANCIA

BELSŐ
HANG!

VÁLTÓPÉNZ

FÉLÉDES!

TANTÁL

VÁGÁNY
NEODÍMIUM

KISSÉ
NAGYZOL!

2
FÉLSZ!

NBU: A magas fizetés-emelkedés
befolyással van az inflációra
2. old..
Ljasko: Bizonyos szakmákban
kötelező lehet az oltás
2. old.
hónapnyi
juttatást kapnak
A10
lengyelek
kevesebbet
fizetnek
nyugdíjasok
aegyes
kenyérért,
mint az ukránok
2. old.
Gazprom:
újabb csúcsokat
Európa
legveszélyesebb
városa
dönthet
az európai
gázár miatt
lett
Marseille
a migránsok
3. old.
Aresztovics új
nevet álmodott
Brüsszelben
is küzdenek
az
Ukrajnának
afrikai
sertéspestissel
3. old.
Szertartási felajánlásokat
és
Kétharmaddal
tiltották be a burkát
egy lépcsőt
a piramis
Svájcban
egy rejtett
népszavazáson
4.
3. old.
Gyerekek
fedeztek fel egy
Fejlett
beteggondozási
kihalt óriáspingvint
rendszer
jellemezte Ötzi korát
4. old.
5 kerti
munka
amit ősszel
Több
mint
félmilliárd
éve
végezz elfel a világ első állata
tűnhetett
5.
4. old.

www.karpatinfo.net
Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)
Kárpátalja hírforrása
rünk!
KISSÉ
KIFÚJJA
MAGÁT

SEVILLA
LAKÓJA

Legyen Ön is a

partne

A Rák csillagjegyek
számára ezek a napok
nagyon vegyes érzelmeket hozhatnak. A szakmai
élete remekül alakul, hiszen a
feladatait nagyszerűen képes
teljesíteni és nagyon sikeresen
végzi a munkáját. Az elkötelezettsége és a kemény munkája biztosan felkelti a felettesei figyelmét, akik azon gondolkoznak, hogy mindezt előléptetéssel, vagy fizetésemeléssel honorálják.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Ez egy nagyon sikeres
hét lesz Önnek, hiszen
minden álma megvalósulhat, amit eddig csak tervezett. Itt a megfelelő időszak a
házasságra, ezért mindenképpen beszéljenek komolyabban
erről a témáról a kedvesével.
Hagyjon teret valami nagyon
izgalmas dolog kezdetének és
kezdjen bele egy kalandokkal
teli utazásba. Szabaduljon meg
minden felgyülemlett munkától ezen a héten.

Szűz (8.24.-9.22.)
Nagyon kedvező időszak köszönt a Szűz
csillagjegyekre, különösen azokra, akik jelenleg a
tanulmányaikat végzik. Most
ugyanis megkapja a megfelelő lehetőséget, hogy megmutathassa a világnak az Önben
rejlő tehetséget. A kitartás a
siker kulcsa ezen a héten, hiszen a főnöke és a munkatársai kissé megnehezítik a napjait, ami sokszor fejfájásra
adnak okot.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ez nem lesz a legjobb
hét a Mérleg szülöttek számára, különösen, ami a magánéletüket és a szakmájukat illeti.
Az anyagi helyzete rosszra
fordulhat, és a legjobb, amit
tehet, hogy elkerüli a felesleges költekezést ebben az
időszakban. Próbáljon gyűjteni és egy kicsit félretenni,
hogy a közeljövőben be tudjon fektetni valamilyen profitáló dologba.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Komoly anyagi fejlődés vár a Skorpió csillagjegyekre, ami hozzá segíti őket a múltban bekövetkezett pénzügyi
nehézségeik megoldásához.
Azt ajánljuk, bizonyos összeget fektessen be, hogy a biztos
anyagi helyzetét a jövőben is
megőrizze. Rengeteg időt tud
tölteni a családtagjaival az elkövetkező napokban. Mutassa
meg nekik, hogy milyen fontos szerepük van az életében.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Az ősz ezen időszaka
sajnos csak olaj a tűzre a Nyilasok életében, és mentálisan teljesen leterheli ez az időszak. A
személyes élete maga a káosz,
de ne hagyja, hogy mindez elszomorítsa, inkább törekedjen
arra, hogy minél jobban kézben
tartsa a dolgokat. Ha egy családi vitába keveredik, ne magyarázkodjon a rokonai előtt,
inkább adjon nekik időt, hogy
ráébredjenek a problémákra.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Egy elképesztően jó
hét elé néznek a Bak
csillagjegy alatt születettek, hiszen most megkapnak mindent, amire eddig csak áhítoztak. Itt az ideje, hogy szembe nézzen az
élet jó és rossz oldalával egyaránt, és határozottan, magabiztosan vegye az akadályokat. A munkatársai nagyra
értékelik a befektetett erőfeszítéseit, és mindig tanulnak
valamilyen új dolgot Öntől.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Ez a hét nagyszerűen
alakul az Ön számára, hiszen most rengeteg személyes és munkahelyi problémát meg tud oldani az életében. Minden kihívásnak képes lesz megfelelni, ezért készüljön, mert lehet, hogy egy nagy bejelentés fogja érni ezen a héten.
Már csak azért is készüljön
fel, mert valami remek dolog
éri, és nagyon elégedett lesz
az élete alakulásával.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ez a hét ideális lesz
arra, hogy fontos
döntéseket hozzon
meg a munkájával kapcsolatban. Összpontosítson azokra a dolgokra, amiket mindenképpen el akart érni az
életében, és meglátja, a dolgok sokkal jobban alakulnak,
mint várná. Azonban, ha egy
fontos projektet kell végeznie
a munkahelyén, akkor lehet,
hogy kihívásokkal kell szembenéznie ezen a téren.

Egészségvédelem

2021.
szeptember 29.
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7 egészségügyi ok, amiért együk a banánt 6 ok, amiért szeretjük
A banánt nemcsak finom íze miatt érdemes
fogyasztani, hanem szervezetünkre gyakorolt
hatásai miatt is. A tápláló és egészséges gyümölcshöz szerencsére egész évben hozzájuthatunk, így szinte bármikor fogyaszthatjuk.
Értékes tápanyagok
Magas vitamintartalma miatt érdemes minél több banánt fogyasztanunk; a gyümölcsök közül a banán büszkélkedhet a legmagasabb B6-vitamin tartalommal, emellett található benne A-, C-, U-, és E-vitamin is, valamint értékes
nyomelemeket is tartalmaz, mint a vas, a jód és a foszfor.
Mindezek mellett a sárga színű gyümölcsben jelentős

De mégis magas keményítőtartalma az, ami miatt bevethetjük a plusz kilók ellen, hiszen serkenti a zsírégetést,
ezáltal könnyebben szabadulhatunk meg a feleslegünktől, valamint laktató és tápláló, így kevésbé leszünk éhesek fogyasztása után.

Vágykeltő hatás

A banán számos pozitívuma mellett még a nemi vágyat is serkenti. A sárga színű, édeskés ízű gyümölcs is a
vágykeltő ételek közé sorolható, nemcsak formája miatt,
hanem a benne található enzimeknek köszönhetően; nagy
mennyiségben tartalmaz bromelin enzimet, amely serkenti a férfi nemi szervek működését.
Tipp: estére készíts be egy kis banánt fagyival vagy
csokival, vágykeltő hatása rövid időn belül érzékelhető
lesz majd.

Energiával tölt fel

A banán magas vitamin-, és ásványi anyagtartalma miatt az egyik legtáplálóbb trópusi gyümölcs Nagy mennyiségben tartalmaz rostot és szénhidrátot, ezáltal szervezetünket feltölti energiával.
Emellett tartalmaz glükózt és fruktózt is, így például edzés előtt ajánlott fogyasztani, mivel annyi energiát
ad, amennyi elegendő legalább egy órás testmozgáshoz.

Serkenti az agyműködést

mennyiségben található kálium, magnézium és kalcium.

Jó kedvre derít

Már kinézete, vidám sárga színének köszönhetően jó
kedvre deríthet, nem beszélve a benne található fontos tápanyagokról, melyek javíthatják hangulatunkat és elűzhetik
a felgyülemlett feszültséget.
A B-vitamin és magnézium tartalma segít megszüntetni
a stresszt, míg a tripofán és aminosavak a depresszión ellen
vehetik fel a harcot és jó alvást biztosítanak, ezért akik alvászavarban szenvednek, ajánlatos egy jó nagy pohár banánturmixot meginniuk mielőtt álomra hajtják a fejüket.

Segíthet a fogyásban

Bár a banánnak viszonylag magas a szénhidrát tartalma,
ennek ellenére hasznát vehetjük a fogyókúrában.
Könnyen emészthető és gyorsan felszívódik a szervezetünkben, kalóriaértéke 120 kalória körül mozog.

A sárga színű gyümölcs egyik pozitív tulajdonsága,
hogy serkenti az agyműködést; a benne található enzimeknek köszönhetően éberebbé tesz, segíti a koncentrálást, ezért például, ha vizsga előtt vagy kreativitást, gondolkodást igénylő feladatok előtt állunk, akkor érdemes elfogyasztanunk egy banánt.
Ehetjük magában, salátaként, vagy készíthetünk belőle turmixot is, melybe ha cukor helyett mézet teszünk, akkor még egészségesebb italt kapunk.

Gyomorproblémákra is gyógyírt jelenthet

Hasmenés ellen kiváló gyümölcs, hiszen következtében
a szervezet könnyen dehidratálódik, az így elvesztett káliumot segít visszaállítani, de székrekedés ellen is hasznát vehetjük a banánnak, emellett ápolja a bélrendszert, semlegesíti a savakat, védi a gyomorfalat és segíti az emésztést is.
A magas rosttartalmú gyümölcs megszüntetheti a hasfájást és a gyomorfekéllyel küzdőknek antacid-hatása révén gyógyírt jelenhet.

a birsalmát

A mostani ismeretek szerint a mesékből ismert aranyalma nem volt más, mint a birsalma. Nem véletlen, hogy ilyen értékesnek tekintették és hogy Aphrodité aranyalmájának
is nevezték. Rengeteg előnye van, és számtalan a felhasználási területe.

Vitaminok

Nagy mennyiségben tartalmaz C- és A-vitamint,
emellett kimagasló a réz, vas, foszfor, kálium és kálcium
tartalma is, ami különösen értékessé teszi a szervezetünk
egészsége szempontjából.
A birsnek van az összes gyümölcs közül a legmagasabb
pektin tartalma. A pektin az emésztőrendszer segítője, mivel
védőréteggel vonja be a bélfalakat, amivel egyrészt megvédi azt, másrészt helyreállítja annak megfelelő működését.

Betegségek

Hasmenés és szorulás esetén egyaránt hatékonyan
működik. Minden olyan betegség ellen hasznos, amit
baktériumok okoznak, mint például a hasmenésjárvány, a
gyomorfekély, vagy egyéb gyulladásfajták. Mindez annak
köszönhető, hogy a birsalma olyan kiváló baktériumölő,
hogy a középkorban a kolera gyógyítására is használták.
Emellett óriási előnye még, hogy rendben tartja a vér
koleszterin szintjét, kiváló antioxidáns hatású. Érdekessége, hogy nem a hagyományos módon tartalmazza az
antioxidánsokat, hanem annak élőanyaga található meg
benne. Ráadásul ez az anyag nem vész el a főzés folyamán.

Népgyógyászat

A birsalma nagyon elismert szerepet játszott a népgyógyászatban is. Jó eredménnyel alkalmazták gyulladások,
reumatikus fájdalmak esetén, vagy akár menstruációs panaszok enyhítésére is. Mivel összehúzó hatással is rendelkezik, ezért akár égési sebek külső ellátására is alkalmas volt.

Hatékony zsírégető tippek, melyek segítenek a fogyásban
Néhány szuper zsírégető trükk segítségével szinte észrevétlenül olvadnak le a kilók,
így ha nem szeretnél drasztikus fogyókúrába kezdeni, akkor fogadd meg tippjeinket!
Egyél sokszor keveset!
Ha növeljük az étkezéseink számát, és napi öt alkalommal viszünk be szervezetünkbe kisebb adagokat, akkor
emésztésünk felgyorsul, ennek következtében könnyebben
szabadulhatunk meg a plusz kilóktól.
Emellett a többszöri étkezés elősegíti a vércukorszint
fenntartását, mely gondoskodik az egész napos jóllakottság érzésről.

nek a fogyókúránkban is. Az ananász, a kivi vagy a citrusfélék különösképpen ajánlottak, ha néhány kilótól szeretnénk megszabadulni.
A narancs és a mandarin magas vitamin- és antioxidánstartalma mellett zsírégető enzimeket is tartalmaz, így nemcsak az anyagcserét gyorsítják, hanem fitté és energikussá is tesznek.

Zöldségfogyasztás

Az étkezésedbe fokozatosan építsd bele a zöld-

A folyadékbevitel fontossága

Csak akkor lesz sikeres a fogyókúránk, ha figyelembe ves�szük az egészséges táplálkozás legfontosabb elveit, amelyek
között első helyen szerepel a nagy mennyiségű vízfogyasztás.
A víz segíti a szervezet méregtelenítését, valamint javítja az anyagcsere-működést, ezzel fokozva a zsírégetést.
Mindezek mellett nem elhanyagolható az sem, hogy már
egy pohár víz remekül csillapítja az éhséget, így étkezés
előtt érdemes innunk belőle.

Maradj mozgásban!

A mindennapi mozgás elengedhetetlen a fogyókúra során. Elég, ha minden este sétálsz egy fél órát vagy otthon
tornázol egy kicsit, a lényeg, hogy átmozgasd testedet.
Ha teheted, mozogj naponta többször, lift helyett válaszd
a lépcsőt vagy hazafelé szállj le egy megállóval korábban
a buszról, vagy kocsi helyett válaszd a tömegközlekedést.

Fehérjebevitel

A sovány húsok, a halak és a zsírszegény tejtermékek
fogyasztása nemcsak egészséges, hanem nagy segítséget
jelenthet fogyókúránkban, ezért vörös húsok helyett érdemes csirkemellet vagy halféléket fogyasztanunk.
Ha nem eszünk elegendő fehérjét, akkor a felhalmozódott zsírmennyiség helyett az izomtömegünkből fogunk
veszíteni.

Zsírégető gyümölcsök

A gyümölcsök azontúl, hogy egészségesek, segíthet-

Elterjedt volt mint erős köhögés, vagy magas láz ellen alkalmazható szerként is.
Napjainkban népszerűsége visszaesett, pedig feldolgozott adalékanyagait a mai napig sikeresen használják
táplálékkiegészítőkben, vagy egészségmegőrzést támogató készítményekben.

Bőrápolás

Bőrnyugtató és frissítő hatása miatt kiváló arckezelő. Kiszáradt, kisebesedett arcra és dekoltázsra tegyük a
birsalma kifacsart levét. Összehúzza a pórusokat, enyhíti a gyulladásokat és látványosan felfrissíti a bőrt, ezáltal fiatalabb hatást kelt.
A birs leve hidratálja és táplálja a bőrt, ráncok enyhítésére, valamint a szem alatti ödémás bőr szépítésére
kiválóan alkalmas.

Finom

ségeket, hiszen a bennük található vitaminok megóvhatnak egyes betegségektől és hozzájárulhatnak
a sikeres fogyókúrához is, hiszen telítettséget okozhatnak.
Mivel magas a rosttartalmuk, ezért serkentik az emésztést, segítik a méregtelenítést, megszüntetik a vércukorszint ingadozást és nem utolsó sorban a koleszterinszintre
is jó hatással vannak.
Köretként egyél zöldségeket, de nassolnivalóként is
ehetsz például répát, karalábét vagy zellert.

Zöld tea

Ez a teafajta az egyik legkedveltebb, nem véletlenül,
hiszen számos pozitív hatása van a szervezetünkre. Zsírégető, vízhajtó és anyagcsere-gyorsító hatása is van, ezért
ha fogyni szeretnénk, fogyasszuk bátran!
Emellett gazdag antioxidánsokban is, így erősíti immunrendszerünket és megelőzhetünk segítségével egyes
megbetegedéseket. Frissít és élénkít, ezért sportolás előtt
is hatásos lehet.

Nyers fogyasztása nem túl vonzó, de a főzés során sokat veszít a keserű ízéből, sőt néhány perc elteltével kifejezetten édeskés lesz. Állaga nyersen nagyon kemény,
de a főzéssel ez is lényegesen puhábbá válik.
Gyümölcslevesbe, kompótba, vagy akár húsok mellé
köretnek is kiváló, ráadásul nem igényel hosszú főzést,
forrás utána akár azonnal is levehetjük a tűzről. Birsalmalekvárt is készíthetünk belőle, ennek a hagyományos
módja, hogy a cukrot előbb visszakristályosítjuk, majd a
megfőtt és összeturmixolt birssel újra visszatesszük főni.
A modernebb verzió szerint elég a főtt és turmixolt birset
mikroba betenni, minimális levet rajtahagyni, néhány csepp
citromlevet hozzáönteni, belekeverni a cukrot, és 1 óra múlva
kész a már csak szárítást igénylő birsalmasajt. Püspökkenyérbe
sütve is kiváló, ha előtte kis darabokra vágjuk a birsalmasajtot.

Praktikus

Ősz végi gyümölcs, ami hűvös, száraz helyen tárolva, akár a hűtőszekrényben is tavaszig eláll. Ha lehet, akkor eltevésre válasszuk a minél keményebb, világos sárga színű darabokat, amelyek sérülésmentesek.
Ha ugyanis akár csak egy kicsit is sérült a gyümölcs
felülete, szinte biztosan megrohad rövid időn belül. Érdemes néhány hetente átválogatni őket, és a sérülteket
kivenni és valamire felhasználni. Hogy mire használjuk,
arra szerencsére rengeteg jobbnál jobb lehetőség létezik!
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A rejtvényt Balázsi
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Csaba készítette.
SUGÁR
A BOHÉMÉLET
ROVÁSÍRÁSSAL
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A LÉGIÓ TAGJA!
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OROSZ VÁROS

KÁVÉ!
RÁDIUM

EZEN A HELYEN

GYŐR NÉMET
NEVE

HÉTKÖZNAPI
SZÜRKE MADÁR

VÁSÁRLÓ
HUN VEZÉR
VOLT

KÉPREGÉNYRAJZOLÓ
(ERNŐ)

VIDEOKAZETTA
HAJLAT

FILTRÁL

MARTIN … JACK LONDON
REGÉNYE

TENGERNEK
NEVET ADÓ
VÁROS

KÖVETELMÉNYEK:

POTROHOS
(TÁJSZÓ)

BORÓKAPÁLINKA

PUSZTÍT
HELYSÉG A
BEREGSZÁSZI
JÁRÁSBAN
PERJEL
FOSZFOR

DÍSZÍTŐÍRÁSHOZ HASZNÁLT
TOLL

KÖLTŐ

▪ Fuvarfeladatok SK-DE, SK-IT viszonylatokban,
céges mobiltelefon
▪ online kommunikáció az irányítóval
▪ vállalati hitel-lehetőség
▪ hosszú távú munkalehetőség

FÉL VESE!
ANTIMON
MAGYAR
SAJTFÉLE

ZABSZEM !

FÉLÉV !

N

NITROGÉN

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Tudod-e, hogy miért kel ki a kiscsirke a tojásból?
– Persze!
– Akkor áruld el nekem!

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: DÁ, DL,
HR, IA, IS, ÍM, LJ, MM,
OM, ŐT, SA, YD.
Hárombetűsek: ALA,
ALE, ARN, BUD, EST,
ETU, ÉLI, FÉL, JÓN, KRU,
ÓPA, RAC, SAD.
Négybetűsek: ADAT,
ARAB, DAGI, GIGA,
H O G Y, Í R E K , K A B A ,
KÓLA, LAKÓ, MERT,
SZÁD, SZÉK, TINÓ, ZAFT,
ZÁLI, ZSIL.
Ötbetűsek: ALPOK,
ANAND, BADAR, DRINA,

ELFUT, ÉRETT, KALIT,
OTIKA, SÁMLI, SERIA,
SÓDER, TASLI, TRASZ.
Hatbetűsek: AJTÓSI,
AT T I L A , B É L E LT ,
CASALS, ELÁRAD, HOLLÉT, KIADÓI, MALAGA,
NAPÓRA, SKANDI, SZALAD, ZORKIJ.
Hétbetűsek: DIRIGÁL,
KISPEST, LAKOLÁS, LOU
BEGA, STRAPÁS.
Nyolcbetűsek: AMAZONOK, ESEDEZÉS,
NASIVASI, TAVI LILE.
Kilencbetűsek: BELEFŐZIK, IDOMDARAB,
PSOTA IRÉN.
Tízbetűsek: LEPAKTÁLÁS, NEMZETI DAL.
Tizenegy betűsek: ANTARKTIKUS, KESKENYÍTÉS, PADLÓDESZKA, SELYEMDARAB.

2021. 38. szám meg
fejtése: Ahogy öreg-

szel, azzá válsz, akinek mindig is lenned
kellett volna.

Plusz egy vicc: – Az
iskolában.

kocka

Kavart almás

Hozzávalók a tésztához: 45 dkg liszt, 4 tojás, 20 dkg puha vaj
(esetleg 25 dkg puha margarin), 25 dkg kristálycukor, 1 csomag
vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor (12 g), 2 dl tej;
A töltelékhez: kb. 1,5 kg alma, ízlés szerint őrölt fahéj (ha édes
almával készítjük, akkor cukor már nem kell a töltelékhez, mert a
tészta is elég édes – ha savanyú almával készül, akkor ízlés szerint
egy pici cukrot adhatunk hozzá).
Elkészítés: Az almákat megmossuk, meghámozzuk, nagy lyukú reszelőn lereszeljük és kicsavarjuk a levét. Ízesítjük pici őrölt
fahéjjal (esetleg cukorral) és jól összekeverjük.
A cukrot a tojásokkal jó habosra keverjük (szinte fehéredésig,
míg elolvad a cukor), majd hozzáadjuk a puha vajat (margarint)
és ezzel is jól összekeverjük. Ezután mehet bele a vaníliás cukor,
a 2 dl tej, amivel szintén összekeverjük. Végül hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet és simára keverjük a tésztát.
A tészta egyik felét vajazott/lisztezett tepsibe (vagy sütőpapírral bélelt tepsibe) kanalazzuk egyenletesen, erre rákanalazzuk a
reszelt almát, majd a tészta másik felét. (Érdemes egy evőkanállal kanalazgatni a tésztamasszát a tepsibe, mert ekkor még sűrű a
tészta, evőkanállal könnyebb egyenletesen eloszlatni a tepsiben.)
A sütőt előmelegítjük, majd amikor betettük a tésztát, 160 fokos légkeveréses sütőben kb. 45 percig sütjük.
Amikor kihűlt, porcukrozva, szeletelve tálaljuk.

▪ „E” kategóriás jogosítvány
▪ 21. életév betöltése
▪ 2 év gépjárművezetői tapasztalat
▪ középiskolai végzettség
▪ felelősségteljes, megbízható munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:

GÖRÖNGY

BIBLIAI HEGY

MUNKATÁRSAKAT KERES

További információk: www.speed-line.sk

SZEMÉLYED

REMEK ÁRUK
JELE

GYERMEKE

OLASZ
ZENESZERZŐ
(ARRIGO)

GÉPKOCSIVEZETŐ
Cégünk 2001 óta van jelen a fuvarozási piacon, stabil,
folyamatosan bővülő vállalkozás. Partnereiknek belföldi, nemzetközi és logisztikai szolgáltatásokat is nyújtunk.
2015-ben bővítettük tevékenységünket, megnyitottunk
magyarországi irodánkat Budapesten.

FÉNYSŰRŰSÉG
MÉRTÉKEGYSÉGE VOLT
BÁNYAJÁRAT
TÁMASZTÉKA

PÁHOL
KEMÉNY FÉM

A Speed Line s.r.o. párkányi (Szlovákia,
Šturovo) központú fuvarozó és szállítmányozó
cég flottabővítés miatt

Munkabér:

1500-2200 € bruttó

Érdeklődni:

Mobil: +421 905 753 477
E-mail: maria.csizmadiova@speed-line.sk

Magyarországra, Hantosra
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és
marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk
munkatársakat keres

Lovász és Karbantartó
munkakörbe

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos
munkavégzés
- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Fix havibér
Jelentkezni lehet:
+36-20/5458787; textradekft@gmail.com

Munkalehetőség!

A WHC Kft. Magyarországra
orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.
Mob.: +38067 100 46 38.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

www.karpatinfo.net

